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یکشنبه  11تیر 1391

سال نهم     شماره 1566

خبر

گذر

ادغام صندوق والعصر در موسسه
مالي و اعتباري كوثر

م�وج :با مجوز بانك مركزي ش��عب صن��دوق والعصر در
موسسه مالي و اعتباري كوثر ادغام شد .پس از برگزاري جلسات
متعدد در بانك مركزي مقرر شد موسسه مالي و اعتباري كوثر
بهعنوان موسسه عامل ،شعب صندوق والعصر را تحت پوشش
خود قرار دهد .براساس اين گزارش ،صندوق والعصر از سال 76
فعاليت خود را در شهر قدس آغاز كرده است.

خبر ویژه

تشريح اقدامات بانك انصار
درخصوص نظارت داخلي

فقدان «توليد انديشي»
درد اقتصاد ايران

اين امر نش��ان ميدهد كه مس��ووالن دولتي يا نيروهاي
اجرايي اقتصاد كش��ور بهترين فضا را ب��راي پرداختن به
صنع��ت و توليد دارند و اگر توليد را س��رلوحه عمل قرار
دهند بهنحو احس��ن حمايت ميش��وند اما چ��را باز بايد
صنعتگران با آه و ناله از موقعيت خود سخن بگويند يا از
هر تريبوني استفاده كنند تا بگويند توليد در ديگ بحران
قرار گرفته است؟ قبل از هر چيز بايد گفت كه اين پرسش
را نميت��وان رد كرد .در گردونه اقتص��اد ايران ،اين روزها
شايد كسي نباش��د كه از اوضاع توليد و شرايط حاكم بر
صنعت بيخبر باشد .درواقع هرجا كه تنور اقتصاد روشن
است ،ناهنجاريهاي اقتصادي موجود در صنعت دهان به
دهان ميچرخد .براي همين ابتدا بايد گفت كه مش��كل
صنعت در همين نقطه نهفته اس��ت يعن��ي درجايي كه
همه بر س��ر آن اجماع دارند و ميگويند صنعت بدترين
روزهاي خود را س��پري ميكن��د .به باور من گره اصلي را
بايد در فقدان ذهنيت صنعتي جستوجو كرد .برنامهريزان
اقتصادي ايران يا مديران اقتصاد دولتي ما آبش��خوري به
نام انديش��ه صنعتي ندارند .بهترين مثال براي اثبات اين
ماجرا «وارداتگرايي» در چند سال گذشته است .ما حتما
در سالهاي قبل بيش��ترين درآمدهاي نفتي را به دست
آورديم .اين سالها شايد طالييترين سالها براي اقتصاد
ايران بود تا بتواند يكبار براي هميشه توليد در راس اقتصاد
كشور قرار بگيرد ولي اين آرزو باز هم در حد رويا باقي ماند
ولي از س��وي ديگر كار به جايي كشيد كه از سنتيترين
صنعتگران كشور تا مدرنترين صنعتگران كشور صدايشان
به خاطر واردات كاالهاي چيني درآمد .ما در اين س��الها
تجربه كرديم كه به خاطر نبودن انديش��ه صنعتي حتي
بوميترين توليدات صنعتي ايران نيز ميتوانند در مقابل
واردات ورشكسته شوند .مثال در حوزه كشاورزي برنجكاران
گيالني يا چايكاران شمالي كشور به وضوح تغيير كاربري
دادند و با صداي بلند خواستند كه خود واردكننده باشند تا
گوي رقابت را به واردات ببازند .چه كسي فكرش را ميكرد
كه روزي در ايران برنج گيالني با آن همه سابقه درخشان
دستانش را در مقابل واردات باال بگيرد .در مورد ساير كاالها
نيز وضع به همين صورت است .به نظر ميرسد عقالنيتي
كه امسال را سال توليد ملي ناميد نيز ميخواست به ياد ما
بياورد كه نداشتن ذهنيت صنعتي چه باليي بر سر اقتصاد
آورده است اما آيا عوامل اجرايي ،قصدي براي درك توليد و
جايگاه آن در اقتصاد دارند؟ بدون شك نميتوان در مدت
كوتاهي آمار توليدات صنعت��ي را افزايش داد اما ميتوان
ع��زم كرد و تصميم گرفت كه براي دور ش��دن از بالياي
اقتصادي سهم «توليدانديشي» را باال برد .در حال حاضر
اقتص��اد ايران هزينههاي زيادي را به دليل دوري از توليد
متحمل ميش��ود .همين گرانيها بزرگترين هزينه دور
ش��دن از صنعت و مدار توليد است .وقتي هزينه توليد به
واسطه سياستهاي اقتصادي 34درصد فقط در يك سال
افزايش مييابد حتما گراني هم طبيعيترين پيامد اين
رشد هزينه است و نميتوان آن را انكار كرد .سالهاست
كه توليدكنندگان ميگويند از نداش��تن نقدينگي رنج
ميبرند .در هفتسال گذشته نقدينگي چند صددرصد
رشد داش��ته و از زير يكصدهزارميلياردتومان به باالي
350هزارميليارد تومان رس��يده اس��ت .اين نقدينگي،
نقدينگي غيرمولد اس��ت .چرا بايد در دوراني كه فقدان
نقدينگي درد اصلي صنعت اس��ت ،نقدينگي اين رشد
عجي��ب را تحمل كند ولي باز توليدكنندگان به خاطر
نداش��تن نقدينگ��ي از صنع��ت خارج ش��وند يا جامه
واردكنندگان كاال بپوشند؟ ماجرا اين است كه در اقتصاد
دولت��ي ما توليد مقرون بهصرفه نيس��ت اما واردكننده
غيرمولد كه باش��يد ماجرا فرق ميكند .بدون تعارف تا
وقتي اينگونه است نميتوان به صنعت اميد داشت.
*استاددانشگاه

خط فقر  89فقط 946هزار تومان

گرانيه��اي موجود و افزايش ش��ديد قيمت برخي از خدمات
عمومي49 ،هزار تومان تا چه حد ميتواند درد اقتصادي فقرا
را برطرف كند ،پرسشي است كه هنوز پاسخ روشني براي آن
ارايه نش��ده است .كارشناس��ان بر اين باورند كه گراني درآمد
زي��ادي را از خانوار ايراني گرفته اس��ت ك ه درصد كمي از آن
را به صورت يارانهها در اختيار ش��هروندان قرار ميدهد .فارغ
از اين نبايد از ياد برد كه به دليل سياس��تهاي اقتصادي در
حال حاضر توليد و صنعت در شرايط نامناسبي به سر ميبرند
كه توسعهانديش��ان اقتصادي ميگويند در شرايطي كه توليد

در بح��ران قرار دارد براي اقتصادهاي وارداتي نميتوان مدعي
ي كار بايد گفت كه بر اساس خط فقر
رفاه ش��د .تا همين جا 
946هزار توماني ،كارگران ب��ا حداقل حقوق 303هزار تومان
در س��ال  89هر ماه 643هزار تومان كسري بودجه نسبت به
خ��ط فقر تحمل كردهاند .اگر همين عدد را خط فقر امس��ال
بداني��م كارگران با حداقل حقوق 389هزار توماني هر ماه بايد
557هزار تومان كس��ري بودجه را نسبت به خط فقر مزهمزه
كنند .البته از ياد نبريم كه كارشناسان خط فقر جاري را بيشتر
از 946هزار تومان ارزيابي ميكنند .رييس شوراي رقابت گفت:

در همايش مشاركت عمومي و خصوصي در توسعه زيرساخت مورد بحث قرار گرفت

شبهدولتيها؛ گير اصلي اقتصاد ايران

شرق :ديروز به جز بزرگداشت روز صنعت و معدن ،همايش
ديگري نيز با عنوان مشاركت عمومي و خصوصي در توسعه
زيرساخت برگزار شد كه ويژهترين ميهمان آن بهروز مرادي،
مع��اون برنامهري��زي رييسجمهور بود ك��ه مطلب چندان
مهمي نگفت جز موجودي صندوق توس��عه ملي كه بارها از
سوي رييس اين صندوق 30ميليارد دالر اعالم شده بود .اما
مهمترين مطالبي كه در اين همايش مطرح ش��د به نيلي و
تاجگ��ردون باز ميگردد كه اولي اقتص��اد درونگراي ايران را
مورد انتقاد قرار داد و دومي هم به ش��دت از نهادهاي ش��به
دولت��ي انتقاد كرد ك��ه «اي كاش توپ نهادهاي عمومي در
زمي��ن دولت مانده ب��ود و به نهاده��اي عمومي غيردولتي
نميرسيد».
نيلي :سرانه درآمد ايرانيها 20دالر در روز
يكي از سخنرانان اين همايش مسعود نيلي بود كه سرانه
درآمد ايرانيان را  18تا 20دالر در روز اعالم كرد.
به گزارش فارس ،اين استاد دانشگاه صنعتي شريف كه در
همايش مشاركت عمومي و خصوصي در توسعه زيرساخت
س��خن ميگفت ،اظهاركرد :درآمد سرانه ايرانيان ،روزانه 18
تا 20دالر رسيده (ساالنه حدود 7300دالر) ،در شرايطي كه
دهكهاي سطح باالي درآمدي كاالهاي مورد نياز خود را از
طري��ق واردات و دهكهاي پايين از طريق كاالهاي داخلي
تامين ميكنند .مسعود نيلي از مديران اسبق سازمان مديريت
و برنامهريزي در همايش مش��اركت عمومي و خصوصي در
توسعه زيرساخت افزود :يكي از مشكالت اقتصاد كشور تورم
موجود است و بنگاههاي اقتصادي در كشور ما توان رقابت با
نهادهاي دولتي را ندارند .او تاكيد كرد :به جز صنايع غذايي،
صنايع توليد محصوالت با دوام و كاالهاي صنعتي عموما در
يك اقتصاد درونگرا بدون ارتباط با خارج فعاليت ميكنند و
به نظر من مس��اله اصلي كشور ما اين است كه يك اقتصاد
درونگ��را بدون ارتباط با اقتصادهاي جهان دارد .نيلي در اين
ميزگرد خاطرنشان كرد :وقتي انحصار درونگرا در اقتصاد شكل
گرفته و صنايع بزرگ در دست دولت قرار دارد بنابراين براي
تامين اجتماعي هزينههاي فراواني از اين بنگاهها ميپردازد و
هزينه تمام شده در بنگاههاي دولتي افزايش مييابد .نيلي

مسعود نیلی

ادامه از صفحه اول

شرق« :خانوار شهري با درآمد ماهانه كمتر از 946هزار تومان
زير خط فقر به حساب ميآيند ».اين جمله را ديروز جمشيد
پژويان ،رييس ش��وراي رقابت به ايسنا گفت و به عبارتي خط
فقر دو س��ال قبل كش��ور را ترس��يم كرد .البته كارشناسان
اقتصادي رقمي بيش��تر از اين را به عنوان خط فقر براي اين
روزهاي اقتصادي ايران به رسميت ميشناسند؛ چيزي كه به
نظر ميرسد جمشيد پژويان به عنوان يكي از تئوريسينهاي
اقتص��ادي دولت محمود احمدينژاد به آن اعتقاد ندارد .او در
سخنانش گفته اس��ت كه توزيع يارانههاي نقدي ميزان رفاه
فقرا را افزايش داده است .به نظر ميرسد اين ادعا يك چالش
اساس��ي براي اقتصاد ايران محس��وب ش��ود .بر اساس قانون
يارانهه��ا درآمد هر فرد در ماه با اضاف��ه يارانه 28هزار توماني
ب��راي  9ماه به 49ه��زار تومان افزايش يافته اس��ت .اينكه با

غالمرضا تاجگردون

مديرعامل بانك انصار گفت :بيش از 9ميليون حساب
فعال و هفتونيمميليون مش��تري از افتخ��ارات اين بانك
اس��ت و اين نشان ميدهد كه بانك انصار تقريبا 10درصد
جمعيت كل كش��ور را تحت پوش��ش قرار داده اس��ت .به
گزارش اداره كل تبليغات و اطالعرساني بانك انصار ،آيتاهلل
ابراهيمي اظهار داشت :مطالبات معوق در بانك انصار حدود
چهاردرصد است كه به جهت رتبهبندي در صدر بانكهاي
دولتي و خصوصي قرار دارد و در اين زمينه به عنوان بهترين
بانك كشور به شمار ميرود .محيط كنترلي با فراهم آوردن
نظم و انضباط و ساختار مناسب ،بنياني براي ديگر اجزاي
كنترل داخلي را فراهم ميكند .ابراهيمي در بخش ديگري
از س��خنان خود با اشاره به اقدامات بانك انصار درخصوص
بهينهسازي كنترل داخلي ،گفت :بانك انصار جهت نيل به
شاخصهاي سازمان پاك ،اهتمام ويژهاي بر حوزه نظارت و
كنترل و همچنين مقوله سالمت اداري و مبارزه با مفاسد
مالي دارد كه از اين رو اين بانك در اولين دوره جايزه ملي به
عنوان بنگاه برتر اقتصادي كشور ،تنديس مديريت سالمت
اداري را به خود اختصاص داد.

جمشيد پژويان ،تئوريسين اقتصادي دولت ارزيابي كرد

مقدار يارانه نقدي فاز اول توانسته اثر مثبتي در توزيع درآمد و
افزايش رفاه فقرا داشته باشد و براي فاز دوم افزايش 20درصدي
كافي خواهد بود .جمش��يد پژويان درباره خط فقر در س��ال
 90تصري��ح كرد :در مورد س��ال  90هنوز محاس��بات انجام
نشده است ،اما در سال  89خانوارهاي شهري با درآمد ماهانه
كمتر از 946هزار تومان و خانوارهاي روستايي با درآمد ماهانه
كمتر از 580هزار تومان زير خط فقر به حساب ميآيند .وي
همچنين درباره ميزان افزايش يارانه نقدي در آستانه فاز دوم
قانون هدفمندسازي يارانهها اظهار كرد :مطالعات و مشاهدات
در سالگرد هدفمندي يارانهها نشان داد كه مقدار يارانه نقدي
فاز اول توانسته اثر مثبتي در توزيع درآمد و افزايش رفاه فقرا
داشته باشد بنابراين اگر همان ميزان يارانه فاز اول هدفمندي
يارانهها به طور متوسط 20درصد افزايش يابد كافي خواهد بود.

افزود :شركتهاي دولتي براي تامين منابع به بانكها فشار
وارد ميكنند تا وام ارزان از آنها بگيرند و بانكها به نوبه خود
از بانك مركزي تقاضا ميكنند و اين فشار بانكهاي دولتي
و تامين منابع از طريق بانك مركزي باعث افزايش نقدينگي
و تورم ميشود .وي افزود :اجراي سياستها به گونهاي است
كه اگر اقتصاد كش��ور باز ش��ود و با ساير كشورها در ارتباط
باشد هزينه تمام شده كاهش پيدا ميكند .اين استاد اقتصاد
يادآور شد70 :درصد ارزش افزوده صنعت در اختيار سهدرصد
بنگاههاي صنعتي اس��ت كه بخش عم��دهاي از آن دولتي
هستند .نيلي يادآور شد :دولت براي تعامل با بخش خصوصي
نهادهاي توسعهاي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع
ايجاد كرده تا بعد از ش��كلگيري به بخش خصوصي واگذار
شود اما اين نهادها دچار چسبندگي شده و در مقابل واگذاري
تصديها مقاومت ميكنند .اين اس��تاد اقتصاد يادآور ش��د:
ظرف 60سال گذشته پارادايمي (الگوهاي مسلط ذهني) در
دولتها ايجاد شده كه منجر به تشكيل نهادهاي اقتصادي
واس��ط بين بخش دولتي و خصوصي شده است و در مقابل
واگذاري تصديها از خود مقاومت نشان ميدهد .وي تاكيد

سكه روي مدار دالر
طالو سكه

قيمت

كرد :به نظر من كارشناس��ان بايد روي اصلي اقتصاد كشور
اتفاق نظر داشته باشند و در حال حاضر بسته بودن اقتصاد
و اقتصاد درونگرا مهمترين مشكل اقتصاد كشور است .نيلي
يادآور شد :گرچه خصوصيسازي و هدفمندي يارانهها اجرا
شده اما چون نهادهاي اقتصادي شبهدولتي تشكيل شده به
توفيق قابل توجهي دست پيدا نكردهايم.
تاجگردون :شبه دولتيها ،دولتيتر از قبل
غالمرضا تاجگردون كه پيشتر مدير اسبق سازمان برنامه
و بودجه س��ابق بود از تشكيل بخش عمومي غيردولتي كه
داراي انحصار بوده و پاس��خگو نيس��ت ،انتقاد كرد .نماينده
گچس��اران در مجلس در اين ميزگرد گفت :چگونه از درون
دولت يك شبه دولت ديگر بيرون ميآيد كه خيلي دولتيتر
از گذشته شده و با ايجاد انحصار نسبت به بخش خصوصي
پاسخگو نيست؟ وي افزود :ريشه تشكيل نهادهاي شبهدولتي
در مس��اله تامين مالي و بان��ك به عنوان منبع اصلي تامين
مالي است .تاجگردون افزود :با توجه به اينكه حتي بانكهاي
غيردولتي نيز با مديريت دولت اداره ميشود ،وظيفه بانكها
تامي��ن منابع مالي ب��راي بخش خصوصي اس��ت و بخش

خصوصي به صورت عقاليي عمل ميكند ،اما براي بانكهاي
خصوصي اوال هزينه تامين پولگران است ،ثانيا بهرهوري در
بانكهاي خصوصي پايين بوده و ثالثا برخي از شرايط مانند
تحريم و فس��ادهاي اخير شرايطي به وجود آورده كه هزينه
سرمايهگذاري افزايش يافته است.
تاجگردون افزود :در قلمرو س��رمايهگذاري ،شركتهاي
سرمايهگذاري وابسته به بانكها تشكيل شده كه در رقابت
با بخش خصوصي آنها را كنار زده و در زمينههايي مانند نفت
و گاز و پتروشيمي مشاركت كردهاند .نماينده گچساران افزود:
بانكها منابع الزم را براي تامين مالي سرمايهگذاري در اختيار
بخش خصوصي قرار نميدهند و عمده س��رمايهگذاريهاي
خاص در ش��ركتهاي زيرمجموعه بانك انجام ميشود .وي
گفت :بانكهاي خصوصي پول گرانقيمت جذب ميكنند
و به��رهوري در آنها پايين بوده و اثرگ��ذاري آنها در اقتصاد
اندك اس��ت .نماينده گچس��اران يادآور ش��د :جامعه بهاي
عدم بهرهوري بانكه��ا را در دو جا ميپردازد؛ يكي از محل
شكل گرفتن نهادهاي مشابه دولتي در زيرمجموعه بانكها
ك��ه ارتباطي به اقتصاد ندارد و ديگ ر گران بودن تس��هيالت
براي بخش خصوصي است .تاجگردون افزود:اي كاش توپ
نهاده��اي عمومي در زمين دولت مانده ب��ود و به نهادهاي
عمومي غيردولتي نميرس��يد .وي با اشاره به اتفاقاتي مانند
تحري��م گفت :متاس��فانه به بهانه تحري��م؛ تحريم خارجي
يكس��ري تحريمهاي داخلي و وس��يع تشكيل شده كه به
حوزه تامين مالي ربط ميدهند و فسادي كه در شبكه بانكي
از محل سههزارميليارد اتفاق افتاده ،بهانهاي شده تا در تامين
مالي براي بخش خصوصي مشكالتي ايجاد كند .تاجگردون
در اين ميزگرد خطاب به پژويان رييس ش��وراي رقابت كه
در ميزگرد حضور داش��ت ،گفت :در برنامههاي سوم ،چهارم
و پنجم عنوان ش��ده بود كه ش��وراي رقابت تشكيل شود و
ابت��دا بارقه اميد براي ايجاد رقابت بخش خصوصي و دولتي
ايجاد شد اما شوراي رقابت نيز مسايل را با تعارف حل ميكند
و اين به دليل قدرت نهادهاي دولتي اس��ت كه وقتي بخش
خصوص��ي در صدد رقابت با دولت قرار ميگيرد ،مس��اله با
تعارف حل ميشود.

وام سهامداري در راه است
تغيير

(تومان)

(تومان)

طرح قديم

765000

-15000

طرح جديد

761000

-14000

نيمسكه

381000

-6000

ربعسكه

194000

-4000

سكه يك گرمي

114000

+2000

يك گرم طالي  18عيار

76410

-760

يك اونس طال (دالر)

1599

+16

شرق :شنا برخالف جهت جريان در بازارهاي جهاني به عادت و سنت اين روزهاي
بازار سكه تبديل شده بهطوري كه كسي از گران شدن سكه در روزهاي نزول ارزش
طال در بازارهاي جهاني و البته برعكس آن متعجب نميشود .اين به آن معناست
كه بازار ايران تقريبا هر روز ساز خود را ميزد و چندان دغدغه قيمتهاي جهاني را
ندارد و بيشتر چشم به بازار همسايه يعني ارز دارد .ديروز هم وضع بر همين منوال
بود .به اين ترتيب در شرايطي كه بازارهاي جهاني آخرين روز كاري هفته را با رشد
نزديك به  ۵۰دالري پشت سر گذاشته بودند سكه معامالت روز شنبه را با افت آغاز
كرد .به اين ترتيب ارزش س��كه كه تا ۷۸۰هزارتومان هم پيش رفته بود به شدت
كاهش يافت و افت قيمت دالر هم به اين روند نزولي شتاب داد .همزمان رييسكل
بانك مركزي هم با اعالم پيش فروش 9ميليون و 600هزار قطعه سكه گفت :بيش
از چهارميليون قطعه س��كه توسط مردم يا به اوراق بهادار تبديل شد يا پول آن از
سيستم بانكي پس گرفته شد؛ با اين وجود 57ميليارد و 600ميليون ريال از منابع
ناشي از اين بخش به توليد اختصاص يافته است .وي همچنين از تحويل بيش از
دوميليون قطعه سكه از دوم مرداد خبر داد و گفت :حتي اگر الزم باشد سكههاي
پيشفروش شده را زودتر از موعد مقرر عرضه خواهيم كرد! بهمني با تاكيد دوباره
بر اينكه افزايش قيمت دالر و طال در ايران فقط جنبه رواني و سياسي دارد ،گفت:
وقتي قيمت اونس جهاني طال كاهش يافته ،اما در ايران قيمت طال افزايش مييابد
اين نشان ميدهد كه مساله ديگري به جز مسايل اقتصادي بر اين قيمتها موثر
است .وي با اشاره به اينكه قيمت ارز با يك مذاكره 300تومان باال و پايين ميشود،
تصريح كرد :اين مسايل سياسي است و به من و شما ارتباطي ندارد ،قيمت واقعي
سكه نرخ فعلي نيست و يك چهارم قيمت هر اونس طال است .همه آنچه گفت نشان
ميدهد كه بانك مركزي بر سر موضع اول ايستاده اما اين ايستادگي لزوما به معناي
تبعيت بازار از سياستهاي اين بانك نيست .ديروز تحتتاثير همين خط و نشان
كش��يدنها ارزش هر سكه بهار آزادي طرح قديم تا ۷۵۴هزار و سكه طرح جديد
تا ۷۵۰هزارتومان عقبنشيني كرد اما از نيمه روز به بعد با احياي قيمت دالر ،باز
هم روند صعودي در پيش گرفته شد و حركت به سوي مرز ۸۰۰هزارتومان دوباره
كليد خورد .در س��اعات پاياني هم ارزش سكه طرح قديم تا ۷۶۸هزارتومان پيش
رفت و در رقم ۷۶۵هزارتومان تثبيت شد .اين در حالي بود كه سكه بهار آزادي طرح
جديد هم در قبال ۷۶۱هزارتومان به فروش ميرسيد .در همين روز نيمسكه بهار
آزادي ۳۸۱هزارتومان قيمت خورد و ربعسكه هم ۱۹۴هزارتومان ارزش داشت .اين
در حالي بود كه در بازار آتي س��كه براي تحويل در مهر از مرز ۹۰۰هزارتومان هم
گذشت و به ۹۴۰هزارتومان رسيد .به عبارت ديگر برخالف رييسكل بانك مركزي،
معاملهگران كماكان انتظار رشد قيمتها را دارند نه افت آن را.

ترديدهايدالر

عنوان شاخص

مقدار

تغيير

شاخص كل

۲۵۱۷۰/7

۱۱۶/1

شاخص  30شركت بزرگ

۱۴۳۰/5

۶/۶

شاخص آزاد شناور

۳۱۴۴۶/5

۱۳۳/5

شاخص بازار اول

۲۰۹۴۴/7

۷۹/9

شاخص بازار دوم

۳۴۰۱۱/9

۲۸۰/5

شاخص صنعت

۱۹۹۷۱/4

۱۱۲/8

ش�رق :ديروز بازار سهام بعد از يك هفته عقبنشيني شاخص باالخره روي خوش به
سهامداران نشان داد و دماسنج بازار خبر از تب و تاب دوباره در تاالر معامالت خيابان
حافظ ميداد .در بيش از يك هفته گذش��ته در بازار س��هام تهران سايه نگراني بر سر
معاملهگران سنگين بود و هر روز شاخص يك سقوط سنگين را در كارنامه خود به ثبت
ميرس��اند .كار به جايي رسيد كه گروهي از سهامداران در تاالر معامالت جمع شدند
و از متولي بازار خواستند براي نجات بورس پادرمياني كند .رييس سازمان بورس هم
وعده داد كه نه تنها از حقوقيها خواسته با جمع كردن صفهاي فروش به فرياد بازار
برسند بلكه رايزني براي خروج بحران در اتاق وزير اقتصاد برگزار ميشود .دست آخر
هم شخص رييسجمهور وارد عمل شد و وعده حمايت از بازار سرگردان را داد اما اين
قولهاي مس��اعد براي مثبت شدن بازار و شاخص كافي نبود كه در نهايت مهمترين
مولفه بورس به كانال ۲۴هزار واحد سقوط كرد .اما ديروز ورق برگشت .ظاهرا در اولين
روز كاري هفته همه دست به دست هم داده بودند تا شاخص را از سراشيبي خارج كنند.
محمدرضا پورابراهيمي ،نايبرييس كميس��يون اقتصادي مجلس و عضو شورايعالي
بورس از تدوين بس��ته حمايتي بازار س��رمايه در اين كميسيون خبر داد؛ بستهاي كه
جزيياتش فعال محرمانه اس��ت ولي اميد ميرود بتواند راههاي ت��ازهاي براي خروج از
ركود باز كند .محمودرضا خواجه نصيري ،مدير اداره امور بورسها و بازارهاي سازمان
بورس هم از رونمايي وام س��هامداران داد و گفت :س��رمايهگذاران حقيقي و حقوقي با
وثيقه كردن سهام خود نزد بانكها و دريافت وام ميتوانند نسبت به تامين نقدينگي
براي خريد و فروش سهام اقدام كنند .خواجه نصيري با تاكيد بر اينكه اين برنامه ابتدا
براي س��رمايهگذاران حقوقي به اجرا درميآيد ،گفت :با توجه به اينكه ارزش سهام در
بازار س��رمايه نوساناتي را شاهد است ،مقرر شده تا 50درصد ارزش سهام وام پرداخت
شود .همه اين حمايتها و ارسال خبرهاي خوش براي بازار در شرايطي انجام ميگرفت
كه صالحآبادي ،رييس سازمان بورس هم اعالم كرد شنبهشب يعني ديشب ،كميتهاي
متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي ،رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان بورس
گرد هم جمعش��دند اين گردهمايي هم صرفا براي پيدا كردن راهكارهاي عملياتي
حضور بانكها در بازار سرمايه انجام ميگيرد .به اين ترتيب بازار سرمايه اميدوار است
بعد از جلسهاي كه ديشب برگزار شد محدوديتهاي مشاركت بيشتر بازار پول در بورس
كاهش يابد تا بانكها به دو روش امكان حضور در بازار سرمايه داشته باشند .در روش
نخس��ت ،بانكها ميتوانند به طور مستقيم در بورس سرمايهگذاري كنند و در روش
بعدي ،آنها امكان داشته باشند كه به شركتهاي سرمايهگذاري و هلدينگ كه در بورس
حضور دارند ،تسهيالتي به منظور سرمايهگذاري در بورس اعطا كنند .به هر حال ديروز
در شرايطي كه عزم جمعي براي فرار از خطر سقوط چشمگير بود شاخص كل بيش از
صد واحد رشد كرد تا طلسم بازار بعد از يك هفته بشكند.

ارز

قيمت

(تومان)

تغيير

(تومان)

دالر آمريكا

1990

-30

يورو

2510

-15

پوند انگليس

3100

-20

دالر كانادا

1975

-15

یکصد ين ژاپن

245

-7

درهم امارات

538

-9

لير تركيه

1100

-10

شرق :در سالهاي دهه  ۶۰بسياري از مردم يا با خريد و فروش دالر آنچنان سود
كردند كه به عرش رسيدند يا با يك اشتباه محاسباتي با سر به زمين خوردند.
از آن سالهاي پر خبر تا همين پارسال ،بازار ارز نوسان چنداني را تجربه نكرد و
روند تغيير قيمتها تدريجي بود و اثراتش در بازه زماني نهچندان كوتاهمدت هم
چشمگير نبود اما در همين يكسال كه گذشت سنت سنوات گذشته شكست
و قيمت در اين بازار شديدترين فرازوفرودها را پشت سر گذاشت .حركت دالر و
اوجگيري آن از بهار  ۹۰شروع شد و با آغاز تابستان  ۹۱دوباره شدت گرفت .دالر
دوهزار تومان كه نيمه پارسال هم به كابوس بيشتر شباهت ميبرد تا واقعيت ،در
روزهاي سرد زمستاني ميهمان بازار شد و بعد از آن هم بانك مركزي آستينها
را باال زد و به ميدان آمد تا باالخره قيمتها مهار ش��د اما در همان روزها هم
بيشتر كارشناسان پيشبيني ميكردند چون اصليترين دليل اين رشد قيمتها
برطرف نشده ،عقبنشيني قيمتها موقتي خواهد بود و بهزودي دوباره گراني
نفس بازار را خواهد گرفت ،ضمن اينكه اساسا مشترياني كه دالر را دوهزارتومان
خريده بودند و اين قيمتها را به چش��م ديده بودند رضايت نميدادند به اين
س��ادگي اندوخته ارزي خود را به قيمت نازل بفروشند و اين به معناي قويتر
شدن انتظار قيمتي مشتريان بازار بود .در نهايت هم همان شد كه انتظار ميرفت
و قيمت دالر كه تا هزار و  ۵۸۰تومان هم عقبنش��يني كرده بود ،بار ديگر به
س��وي دوهزار تومان خيز برداش��ت .آخرين روز هفته گذشته هم دالر نه تنها
از م��رز رواني دوهزار تومان گذش��ت بلكه بيش از  ۴۰توم��ان هم در اين مرز
جديد پيش��روي كرد .ديروز هم اگرچه در اولين ساعات معامالتي ،ارزش دالر
آمريكا و ديگر ارزهاي رايج بازار به شدت كاهش يافت اما در ادامه باز هم روند
صعودي ،بر جريان عقبنشيني قيمتها غلبه كرد و مسير قيمتگذاري تغيير
كرد .جالب اينكه در شرايطي كه در تمام سال گذشته بانك مركزي از تمام توان
نظارتي خود براي مهار قيمتها استفاده كرده بود به اين نتيجه رسيده كه رشد
قيمتها تقصير هيچكس نيست .بهمني ديروز گفت :نوسان قيمتها ناشي از
مسايل سياسي اس��ت و به من و شما ارتباطي ندارد .اما آيا واقعا اين نوسانها
با سياستهاي بانك مركزي ارتباط ندارد؟ ايرج نديمي ،نماينده مجلس در اين
خصوص معتقد اس��ت :مسووالن بايد تدبير الزم براي اين بازار را داشته باشند
و تدبير مجموعهاي از رفتارها و بهمعناي دورانديشي ،برنامهريزي و برنامهسازي
است .او افزود :مديريت بازار ارز بايد بهگونهاي باشد كه اوال اطالعات الزم از بازار
به مردم داده شود ،ثانيا اقدامات كنترلي اطمينانبخش و اعتمادساز بوده و به
س��رعت انجام شود .وي ادامه داد :رفتار بانكهاي عامل و بانك مركزي هم در
بازار ارز ايجاد ترديد ميكند.

ايران خواستار تشكيل اجالس
اضطراري اوپك شد

مهر :وزير نفت با اش��اره ب��ه كاهش قيمت نفت در
بازارهاي جهاني گفت :بر اس��اس توافق در اجالس اخير
اوپك ،از دبيركل خواستيم با توجه به غيرمنطقي شدن
قيمت نفت جلسه اضطراري اوپك تشكيل شود .رستم
قاس��مي ديروز گفت :بر اساس تصميم اوپك تا پيش از
نشست اخير ،توليد اعضاي اين سازمان به روزانه حدود
33ميليون بشكه رسيده بود و بر اساس آخرين تصميم
اوپك در اجالس اخير مقرر ش��د كه اين ميزان به روزانه
30ميليون بشكه برگردد كه به نظر ميرسيد با كاهش
توليد نفت اعض��اي اوپك به اين رقم ،بازار روند منطقي
داشته باشد .وي افزود :بر اساس توافق در نشست 161
اوپ��ك ،زماني كه قيمت نفت به زير ص��د دالر براي هر
بشكه كاهش يابد وارد منطقه بحراني قيمتها شدهايم
و ب��ر اس��اس همين تواف��ق ،از البدري دبي��ركل اوپك،
درخواست كردهايم مقدمات برگزاري اجالس اضطراري
اوپك را فراهم كند .وزير نفت درباره افزايش توليد برخي
از اعض��اي اوپ��ك و افزايش ذخيره نفت در كش��ورهاي
مصرفكننده و تاثير آن در ايجاد بينظمي در بازار عرضه
و تقاضاي نفت و درنهايت ش��كنندگي ب��ازار ،گفت :در
صورتي كه اعضاي اوپك سقف توليد را رعايت نكنند اين
اتفاق ميافتد و براي حفظ تعادل عرضه و تقاضاي منطقي
در بازار نفت همه اعضا در جلسه اخير اوپك توافق كردند
كه سقف مورد نظر را رعايت كنند.
انجمن نساجي در نامهاي به بانك مركزي:

منابع بانكي به شركتهاي دولتي
و شبهدولتي زيانده ميرسد

ف�ارس :انجمن نس��اجي اي��ران در نام��هاي به رييس
كل بان��ك مرك��زي ،از اختصاص نيم��ي از منابع بانكي به
ش��ركتهاي دولتي و ش��به دولتي زيانده انتق��اد كرد .در
نامه انجمن صنايع نس��اجي خطاب به بهمني ،رييسكل
بانك مركزي آمده اس��ت :بسياري از صنايع كشور با وجود
مش��كالت عديدهاي مانند تحريمهاي خارجي و داخلي با
توان هرچه بيشتر به امر مقدس توليد در كشور مشغول بوده
و بهرهوري آنها با بسياري از دستگاههاي دولتي و شبهدولتي
قابل قياس نيس��ت .الزم به ذكر است كه ادامه حيات اين
ي ماندن ايشان در عرصه رقابت ،نيازمند تامين
صنايع و باق 
نقدينگي و افزايش س��رمايهگذاريهاي الزم است و به نظر
ميرس��د از جمله وظايف اساسي هر دولت و شبكه بانكي
آن رشد ،توسعه و حمايت مناسب از صنايع موجود و فعال
جامعه ،به عنوان لوكوموتيو رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال
سازنده براي خيل عظيم جوانان مستعد و آماده به كار كشور
اس��ت .نكته دوم آنكه با فرض درست پنداشتن ادعاي شما
مبن��ي بر بهرهوري پايين صنايع موجود ،بايد دليل اين امر
را جس��توجو كرد .آيا با وجود شرايطي مانند تورم ساالنه
بي��ش از 20درصد ،نوس��انات نرخ ارز ،كاه��ش ارزش پول
ملي ،افزايش ن��رخ بهره بانكها ،ع��دم توانايي بانكها در
گشايش اعتبار و نقل و انتقال پول جهت تامين مواد اوليه
و ماش��ينآالت خطوط توليد كه همگي از وظايف سيستم
بانك��ي با مديريت و محوريت بانك مركزي اس��ت ،باز هم
ميتوان به پايين بودن به��رهوري صنايع خرده گرفت؟ آيا
سيستم بانكي كشور توانس��تهاست ،همپاي مشكالت به
وجود آمده براي توليد طي چند سال اخير ،براي آن منابع
مطمئن مالي فراهم كند؟ مطلب ديگري كه در اين رابطه
بايد يادآور ش��ويم ماده  141قانون تجارت كشور است كه
سالهاس��ت انجمن صنايع نس��اجي ايران اجراي كامل و
بدون كم و كاس��ت آن را از دولتمردان و مسووالن مربوطه
درخواست كرده است .چرا شركتهاي مشمول اين ماده كه
بر اساس زيان وارده ،بيش از نيمي از سرمايه خود را از دست
دادهاند ورشكست اعالم نميكنيد تا بيش از اين به اقتصاد
كشور آسيب نزده و موجب زيان ساير شركتها نيز نشوند؟
آي��ا اين ش��ركتهاي عمدتا دولتي و ش��بهدولتي مصداق
«ريختن آب ميوه در دهان مرده» و همانهايي نيستند كه
به باور ش��ما بهرهوري نيمدرصدي دارند؟ و آيا بس��ياري از
منابع مالي بانكها در قالب تسهيالت به همين شركتها
تزريق نميش��ود تا بحرانهاي كارگري احتمالي ايش��ان
چندصباحي ديگر به تعويق افتد؟ به هر حال انجمن صنايع
نس��اجي ايران به نمايندگي از طرف 10هزار واحد صنعتي
نساجي و بيش از 300هزار نفر كاركنان آنها ،اعتراض شديد
خود را به فرمايشهاي جنابعالي اعالم ميكند.

سود تسهيالت بخش صنعت
2درصد كاهش يافت

ايلن�ا :رييس كل بانك مرك��زي ضمن اعالم توزيع
مجدد دوميليون و ۲۰۰هزار س��كه در ب��ازار ،از كاهش
دودرصدي س��ود تس��هيالت بخش صنعت خب��ر داد.
محمود بهمني كه در مراس��م روز ملي صنعت و معدن
سخن ميگفت ،به كاهش دودرصدي سهم سود صادرات
طبق مصوبات اخير بانك مركزي اشاره كرد و گفت :بانك
مركزي با اصالح ساختارها نرخ تسهيالت را كاهش داده
و با تصويب مصوبه اخير اين بانك سود تسهيالت بخش
صنعت به مي��زان دودرصد كاهش يافته كه اين مصوبه
بهزودي ابالغ خواهد شد.

خروج 800ميليارد توماني
سپردههاي دولتي از بانكها

ایسنا :آمارهاي رسمي نشان ميدهند كه طي فصل
نخست سال  89تا بهار سال گذشته بيش از 875ميليارد
تومان سپرده شركتها و موسسات دولتي از بانكها خارج
شده است .آمارهاي بانك مركزي ايران نشان ميدهد كه
سپردههاي شركتها و موسسات دولتي نزد بانكها روند
نزولي به خود گرفتهاند و در سال گذشته نيز قبل از وقوع
نوس��ان بيس��ابقه قيمت دالر و طال ،خرو ج سپردههاي
دولتي از بانكها شروع شده بود.

