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صادرات نفت ايران
به هند  ۲برابر شد

مدي��ركل دفت��ر ام��ور طرحها و
تأمين مال��ي معاون��ت برنامهريزي
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تجارت از
تخصيص اعتبار  330ميليارد ريالي
از منابع طرح اعطاي كمكهاي فني
و اعتب��اري به صناي��ع برای تكميل
طرحه��اي نيم��ه تم��ام صنعتي و
معدني خبر داد.
به گزارش مهر ،رؤيا رفيعي افزود:
اين اعتب��ارات در قالب تس��هيالت
ريال��ي به طرحه��اي با پيش��رفت
فيزيكي باالي  60درصد اعطا خواهد
شد .وي تصريح كرد :اعتبارات طرح
از محل طرحهاي تملك داراييهاي
س��رمايهاي وزارت صنعت ،معدن و
تجارت بوده اس��ت و در حال حاضر
تأييديه قرارداد از سوي بانك مركزي
اخذ و اعتبارات الزم تخصيص داده
شده است.
مدي��ركل دفت��ر ام��ور طرحها و
تأمين مالي وزارت صنعت ،معدن و
تجارت با توجه ب��ه رقم كلي منابع
تخصيصي ،اعتبارات اين محل عمدتاً
ب��رای خري��د ماش��ينآالت و اتمام
طرحهاي متوسط و كوچك صنعتي،
با هدف تكميل و تقويت زنجيرههاي
توليد پرداخت ميشود.
رفيعي همچنين ب��ا بيان اينكه
ق��رارداد عامليت ب��ا بانك صنعت و
معدن نهايي شده است ،خاطرنشان
كرد :تس��هيالت مورد درخواس��ت
طرحها پ��س از معرفي ب��ه بانك و
تأييد بانك يادش��ده در مدت زمان
كوتاه پرداخت خواهد شد.
وي يادآور شد :معرفي متقاضيان
به بانك صنعت و معدن از اسفند ماه
سال گذش��ته آغاز و تا اواخر خرداد
ماه ادامه خواهد داشت.
مدي��ركل دفت��ر ام��ور طرحها و
تأمين مال��ي معاون��ت برنامهريزي
متذكر ش��د :متقاضيان ميتوانند با
مراجعه به سامانه بهين ياب و ثبت
درخواست تسهيالت ساخت از محل
منابع طرح اعطاي كمكهاي فني و
اعتباري به صنايع اقدام كنند.

تكميلكريدورترانزيتي
شمال  -جنوب
تا پايان سال
معاون س��اخت بزرگراهها با بيان
اينك��ه  ۱۰كيلومت��ر باقيمانده از
بزرگراه رشت  -آستارا تا پايان سال
اجرا ميشود ،اين مسير را بخشي از
كريدور شمال  -جنوب معرفي كرد و
گفت :به اين ترتيب كريدور ترانزيتي
بندرعب��اس  -س��يرجان  -تهران -
رشت  -آستارا تكميل ميشود.
«خيراهلل خادم��ي» در گفتوگو
با فارس ،درب��اره تكميل حلقههاي
مفقوده كريدورهاي ترانزيتي شمال
 جن��وب اظه��ار داش��ت :در حالحاضر حدود  9هزار و  400كيلومتر
بزرگ��راه و راه اصل��ي در كش��ور در
حال س��اخت است كه براي تكميل
آنها بيش از  15هزار ميليارد تومان
اعتبار نياز داريم.
معاون س��اخت و توس��عه راهها
و بزرگراهه��ا اضاف��ه ك��رد :يكي از
محورهاي اساس��ي و اصلي كش��ور
در كريدور ش��مال به جنوب محور
س��يرجان ـ بندرعباس است ،كه به
اتمام رسيده و قبل از ايام نوروز زير
بار ترافيك رفت.
خادمي ادامه داد:كريدور شمال
ب��ه جنوب ك��ه محور س��يرجان -
بندرعباس هم بخش��ي از آن است،
اقيانوس هند و كش��ورهاي حاشيه
خليجفارس را به كشورهاي آسياي
ميانه متصل ميكند.
وي با بيان اينكه در حال حاضر از
بندرعباس تا تهران مسير بزرگراهي
 4خط��ه وج��ود دارد ،اضافه كرد :از
تهران مسير  3شاخه شده است ،در
يكي از شاخهها مسير تهران-كرج-
قزوين -رشت وجود دارد كه 4خطه
آن تكميل است در شاخه ديگر نيز
محور تهران -فيروزكوه -ساري است
كه قطعات پاياني آن تا پايان امسال
به بهرهبرداري ميرسد.معاون ساخت
و توسعه راهها و بزرگراهها ادامه داد:
در شاخهاي ديگر از مسير ،تهران از
طريق محور هراز به آمل متصل شده
است كه عمليات تكميل بزرگراهي
آن تا  2س��ال آينده به اتمام خواهد
رس��يد.وي اظهار داش��ت :در ادامه
كريدور شمال -جنوب و ادامه محور
ترانزيتي تهران-كرج-قزوين -رشت،
شهر رشت از طريق بزرگراه به آستارا
متصل ميشود.

صادرات نفت ايران به هند در مارس  ۲۰۱۴با افزايش بيش از  ۲برابري نسبت به مدت
مشابه سال قبل به  ۳۸۷هزار بشكه در روز رسيد .رويترز بر اساس اطالعات جا به جايي
كشتيها و آمار ارائه شده از سوي تجار بازار نفت اعالم كرد ،واردات نفت هند از ايران در
مارس  ۲۰۱۴با افزايش بيش از  ۲برابري نس��بت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و
به  ۳۸۷هزار بشكه در روز رسيد.هند در مارس  ۱۷۸ ، ۲۰۱۳هزار بشكه در روز نفت از
ايران وارد كرده بود .اين رقم در مارس  ۲۰۱۴با افزايش  ۱۱۷درصدي مواجه شده و به

 ۳۸۷هزار بشكه در روز رسيده است.واردات نفت هند از ايران در مارس  ۲۰۱۴نسبت به
ماه قبل از آن نيز  ۴5درصد رشد داشته است .هند در فوريه امسال  ۲۶۶هزار بشكه در
روز نفت از ايران وارد كرده است.بر اساس اين گزارش متوسط واردات نفت هند از ايران
در سه ماه نخست سال  ۲۰۱۴كه همزمان با اجرايي شدن توافق هستهاي ژنو است ۳5۸
هزار بشكه در روز بوده است .واردات نفت هند از ايران در اين مدت نسبت به مدت مشابه
سال قبل رشد  ۴۲درصدي داشته است.

صنعت خودرو بر سر دوراهی قیمت
مرجان اسالمیفر

سال جديد با افزايش قيمت خودرو و عرضه نشدن
انواع خودروها در بازار آغاز ش��د .خودروسازان به بهانه
افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده ،قيمت حاملهاي
انرژي و ديه شخص ثالث قيمتهاي خود را باال بردند
و در اين مدت هيچ خودرويي را وارد بازار نكردند .البته
خودروسازان اعالم كردند كه رشد قيمت فعلي مقطعي
است و اميدوارند با حمايت دولت و نظر مثبت شوراي
رقاب��ت قيمتهاي خود را تا  15درصد افزايش دهند.
اين رويكرد نش��ان ميدهد خودروسازان ميخواهند
تنها از طريق افزايش قيمت محصوالت و تحميل فشار
مضاعف بر مردم هزينههاي خود را جبران كنند و قرار
نيس��ت با افزايش بهرهوري ومديري��ت هزينهها براي
ثبات قيمت تالش كنند .اما در نخستين اقدام دولت
به خودروس��ازان اعالم كرد هر گونه افزايش قيمت تا
اطالع ثانوي ممنوع است و اگر قرار باشد افزایش قيمت
محصولي بر اس��اس نرخهاي جديد حاملهاي انرژي
باش��د بايد ابتدا در س��ازمان هدفمندي يارانهها مورد
ارزياب��ي قرار گيرد و پ��س از آن توليدكنندگان اجازه
افزاي��ش قيمت محصوالت خود را دارن��د .از اينرو در
روزهاي اخير خودروسازان بارها به سراغ شوراي رقابت
رفتند تا اين ش��ورا با حكميت خود و بر اس��اس نرخ
تورم ،قيمت جديد خودرو را اعالم كند .اما اين ش��ورا
هم نظر وزارت صنعت ،معدن و تجارت را دارد و هنوز
براي رش��د نهايي قيمت خودرو تصميمگيري نكرده
اس��ت .وزير صنعت ،معدن و تجارت نيز معتقد است
خودروسازان با افزايش شمارگان توليد بايد هزينههاي
خود را جبران كنند.
خودروس��ازان روز گذش��ته س��ه راهكار ش��امل
اعمال تورم بخش��ي در فرمول شوراي رقابت ،افزايش
15درصدي قيمت خودرو و تعيين خودرو در حاشيه
ب��ازار براي س��ال جديد را به دولت پيش��نهاد كردند
ام��ا هيچك��دام از موضوعهاي مطرح ش��ده به اعتقاد
كارشناسان منطقي نيست.
توگو با
كارشناس��ان اقتصادي و صنعت��ي درگف 
روزنام��ه ايران بيان كردن��د :روندي كه اكنون صنعت
خودرو در پيش گرفته از  8سال گذشته به ارث رسيده
است لذا صنعت خودرو با رويكردهاي قديمي به بيراهه
ميرود و بطور قطع بعد از مدتي توليد نميتواند ادامه
حيات بدهد.
صنعت خودرو بايد به صورت واقعي خصوصي
شود
دكتر <فضلاهلل جمالو> استاد دانشگاه درباره صنعت
خودروي كش��ورمان و اينكه اين روزها خودروسازان
براي ورود به مرحله دوم هدفمندي يارانهها درخواست
افزايش قيمت محصوالت خ��ود را دادند ،گفت :هنوز
معلوم نيست كه صنایع خودروسازی ما خصوصي است
يا دولتي ،هر زمان كه اين مقوله شفاف شود خيلي بهتر
ميتوان در مورد صنعت خودرو بحث كارشناسي كرد.
وي افزود :اگر ايران خودرو و س��ايپا دولتي اس��ت
افزايش س��رمايه سازمان گسترش و نوسازي ميتواند
به آنها كمك كند و گردش مالي اين بخش را افزايش
دهد و در نهايت رشد قيمت تنها راهكار خودروسازان
ب��راي افزايش قيم��ت حاملهاي انرژي نيس��ت .اگر
خودروس��ازان خصوصي هستند ديگر چرا دولت بايد
آنها را حمايت كند< .جمالو> تصريح كرد :يكي از نكات
مهم و اساسي در صنعت خودرو اين است كه بانكها

الهام عالقه بندان

بورس با حمايت دولت س��بز ش��د و
دوباره س��هامداران ب��راي نمادهايي كه تا
دي��روز صدها دليل براي افت قيمتش��ان
عنوان ميشد صف كش��يدند چراكه قرار
است بازار سرمايه با تزريق نقدينگي توسط
دولت رونق بگيرد ،اما اينجا سؤالي مطرح
ميش��ودكه آيا به واقع بازار سرمايه بايد
ب��راي رونق خود در انتظ��ار كمك نقدي
دولت باش��د؟ از س��وي ديگر ،شماري از
كارشناسان بورس هم ميگويند در زماني
كه به واس��طه برخي سياس��تگذاريهای
دول��ت ب��ازار س��رمايه تحت تأثي��ر قرار
ميگيرد ،حمایت دول��ت ضروري به نظر
ميرسد ،به عنوان نمونه برخي تصميمات
مانند افزايش نرخ س��ود بانكي يا افزايش
برخي هزينهها از جمله قيمت حاملهاي
انرژي بورس را تحت تأثير مس��تقيم قرار
ميدهد و در چنين مواقعي ورود دولت در
نقش حمايتي الزامي خواهد بود.
اي��ن موضوع يعن��ي الزام ي��ا ضرورت
نداش��تن ورود دولت در نق��ش حامي به
بازار س��رمايه موضوعي است كه <حسين
خزلي خرازي> كارش��ناس بازار س��رمايه
توگو با اي��ران مورد تأكيد قرار داد
در گف 
و اظهار داش��ت :اگر در زمان افت شاخص
بورس به صورت پي در پي بر لزوم حمايت
دولت از بازار سرمايه تأكيد ميشود چرا در
زمان رشد قيمت سهام از مداخله دولت در
بورس گله ميشود.
وي ب��ا اش��اره ب��ه اينكه ش��ماري از
س��هامداران در زمان رشد شاخص بورس
نسبت به برخي سياستگذاريهاي دولت
گلهمند هستند و دولت را عامل نوسانات
ب��ورس ميدانن��د تصري��ح ك��رد :همين
منتق��دان در زمان افت ش��اخص بورس
انتظار حمايت از سوي دولت دارند.
خرازي با تأكيد بر اينكه بايد تكليفمان
را در برابر خواست و انتظارات خود از دولت
مشخص كنيم خاطرنشان كرد :اهالي بازار
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دكتر فضلاهلل جمالو اس�تاد دانشگاه :هنوز معلوم نيست كه صنایع خودروسازی
ما خصوصی است يا دولتي ،هر زمان كه اين مقوله شفاف شود خيلي بهتر ميتوان
در مورد صنعت خودرو بحث كارشناس�ي كرد .صنعت خودرو نيازمند گردش مالي
است .اگر اين گردش مالي از طريق بانكها باشد ديگر نيازي نيست كه دولت پولي
را تزريق كند
دكت�ر ابراهيم رزاقي كارش�ناس اقتص�ادي :يكي از بزرگترين اش�تباهاتي كه در
دولتهاي گذش�ته رخ داد ،ايجاد صنعت خودروس�ازي بود؛ صنعتي كه با گذش�ت
چندين سال هنوز نتوانسته به بلوغ برسد و همواره به كمكهاي دولتي نيازمند است.
خودروسازان ما حرف از توليد ملي ميزنند اما در عمل ميبينيم كه بشدت به قطعات
خودرو وابسته هستند و هنوز خودكفايي در اين حوزه محقق نشده است
دكتر احمد عزيزي استاد دانشگاه :زماني كه توليدكنندگان خودرو تنها راه براي
حفظ توليد را رشد قيمت ميدانند قطع ًا به بيراهه ميروند و اين صنعت نميتواند
صنعت پايداري باشد .ديگر افزايش قيمت خودرو در بازار كشش ندارد و اگر رويه
سالهاي گذشته ادامه پيدا كند مردم به سراغ خودروهاي خارجي ميروند
با توليدكنندگان همراه شوند .بانكها با دريافت سود
 33درصدي عرصه را براي خودروسازان تنگ كردهاند
و اج��ازه فعاليت به اين بخش را نميدهند .وي افزود:
صنعت خودرو با افزايش سرمايه سهامداران خرد خود
نميتواند رش��د كند لذا تسهيالت بانكي تنها گزينه
براي توس��عه صنعت خودرو است .اين استاد دانشگاه
خاطرنشان كرد :همانگونه كه دولتمردان اعالم كردند
صنعت خ��ودرو نيازمند گردش مالي اس��ت .اگر اين
گردش مالي از طريق بانكها باشد ديگر نيازي نيست
كه دولت پولي را تزريق كند.
راهكارهاي�ي كه امكان عملياتي ش�دن آن
وجود ندارد
دكتر <ابراهيم رزاقي> كارشناس اقتصادي نيز درباره
ش��رايط جديد صنعت خودرو و صحبتهاي مديران
خودروسازي در مورد افزايش قيمت در سال  93گفت:
يكي از بزرگترين اشتباهاتي كه در دولتهاي گذشته
رخ داد ،ايجاد صنعت خودروسازي بود؛ صنعتي كه با
گذشت چندين س��ال هنوز نتوانسته به بلوغ برسد و
همواره به كمكهاي دولتي نيازمند است .وي با بيان
اينكه صنايع خودروسازي ساير كشورها اين روزها به
غولهاي صنعتي تبديل شدهاند و به راحتي در بازارهاي
ديگر نفوذ ميكنند ،تصريح كرد :خودروسازان ما حرف
از توليد ملي ميزنند اما در عمل ميبينيم كه بشدت
به قطعات خودرو وابسته هستند و هنوز خودكفايي در
اين حوزه محقق نشده است< .رزاقي> يادآور شد :يكي

از اقدامهاي��ي كه دولت بايد انجام دهد تغيير فرهنگ
مصرف است .تا زماني كه شعار <هر ايراني يك خودرو>
برقرار باش��د نميتوان به توسعه يافتگي دست يافت.
حم��ل و نقل عمومي يكي از موضوعهايي اس��ت كه
دولت بايد به آن توجه كند و اگر بنا است بودجهاي به
بخش خودرو تزريق شود بهتر است اين پول در حمل
و نقل عمومي باشد.
وي با بيان اينكه اگر هر فرد يك خودرو داش��ته
باش��د در حقيقت توسعه فردگرايي است ،تأكيد كرد:
زماني كه قيمت حاملهاي ان��رژي افزايش پيدا كند
طبيعي است كه خودروس��ازان به دنبال رشد قيمت
باش��ند اما اين رش��د بايد منطقي و واقعي باش��د و از
س��ويي بايد به م��ردم هم توجه ش��ود< .رزاقي> گفت:
راههاي متعددي وجود دارد كه خودروسازان به جاي
افزايش قيمت به آن سمت بروند اما خيلي از راهكارها
به دليل سياستهاي نامناس��ب خودروسازان امكان
عملياتي شدن ندارد .اين كارشناس اقتصادي متذكر
ش��د :صنعت خودروي ايران ،صنعت مونتاژ اس��ت .از
اينرو معتقدم در س��ال  93بايد ب��ا رويكرد تازهاي به
صنع��ت خودرو نگاه كرد .اگر قرار باش��د دولت مرتب
ب��ه اين بخش تزريق مالي كند ،قطع��اً واردات خودرو
ميتواند مناسبتر از توليد با شرايط تورمي باشد.
صنعت خودرو به بيراهه ميرود
دكتر احمد عزيزي استاد دانشگاه نيز درباره افزايش
قيمت خودرو گفت :سياستهاي قديمي كه سالها در

نظام صنعت خودرو حاكم است باعث شده اين بخش
مانند خودروسازان ساير كشورها رشد نكند و هر سال
درجا بزند.
وي اف��زود :زماني كه توليدكنن��دگان خودرو تنها
راه براي حفظ توليد را رش��د قيمت ميدانند قطعاً به
بيراهه ميروند و اين صنعت نميتواند صنعت پايداري
باشد .وي به مديران خودروسازي پيشنهاد كرد كه به
دنبال سرمايهگذاري مشترك باشند و از ظرفيت ساير
خودروسازان براي توسعه صنعت خودروي كشورمان
استفاده كنند.
وي تأكيد ك��رد :ديگر افزايش قيم��ت خودرو در
بازار كش��ش ندارد و اگر رويه سالهاي گذشته ادامه
پيدا كند مردم به س��راغ خودروهاي خارجي ميروند
و يا اينكه از خريد خودرو منصرف ميش��وند .عزيزي
خاطرنش��ان كرد :توليدكنندگان خ��ودرو با كمك و
استفاده از پتانسيل يكديگر ميتوانند روزهاي بهتري را
براي صنعت خودرو رقم بزنند .وي گفت :ايران خودرو
و س��ايپا به جاي آنكه رقيب يكديگر باشند و تنها در
افزايش قيمت محصوالت خود اشتراك فكري داشته
باشند بايد از طریق توانايي همديگر به نفع توليد ملي
همراه ش��وند .وي گفت :به نظر ميرسد رويكرد فعلي
كه مديران خودروس��ازي دارند مربوط به 8سال اخير
است و بايد مورد بازنگري قرار گيرد.
تعرفه واردات خودرو را حذف كنيد
همچنين دكتر علي خاكساري استاد دانشگاه درباره
وضعيت قيمت خودرو و افزايش��ي كه خودروس��ازان
مدنظر دارند ،گفت :يكي از راههايي كه ميتوان قيمت
خودروهاي داخلي را كنترل كرد واردات خودرو است.
دولت با حذف تعرفه واردات خودرو ميتواند شرايطي
را فراه��م كند كه مردم بتوانند با توجه به بودجههاي
خود ،خودرو خريداري كنند و از سويي خودروسازان به
معناي واقعي با خودروسازان جهاني رقابت كنند .وي
در خصوص اينكه خودروس��ازان از دولت خواستهاند
قيمت خودرو در حاشيه بازار تعيين شود ،توضيح داد:
با اين موضوع موافق هس��تم اما به شرط آنكه تعرفه
واردات خودرو صفر ش��ود .به دليل ب��اال بودن تعرفه
واردات ،بازار خودرو منحصر به چند خودروساز داخلي
اس��ت و محصولي كه خودروسازان توليد ميكنند با
هر كيفيتي به فروش ميرسد .با رفع انحصار و رقابتي
شدن بازار ،مصرفكنندگان تصميمگير اول و آخر بازار
خودرو خواهند بود و قيمتها اينگونه منطقي تعيين
ميشود.
خاكساري با بيان اينكه صنعت خودرو بايد رشد
كن��د و اين زماني اتف��اق ميافتد كه تعرف��ه واردات
خودرو حذف ش��ود ،تصريح كرد :مردم س��الها است
كه خودرو با پلتفرمهاي قديمي س��وار ميش��وند .لذا
با تغيير رويكرد ميتوان ب��ازار خودرو را متحول كرد.
تركيه با جذب خودروس��ازان خارجي شرايط را براي
س��رمايهگذاري آنه��ا فراهم كرد بهگون��هاي كه اين
كش��ور به يكي از صادركنندگان مطرح خودرو تبديل
ش��ده است .خودروس��ازان داخلي نيز بايد از اين الگو
پيروي كرده و ش��رايط را براي حضور خودروس��ازان
خارجي در ايران و س��رمايهگذاري آنها فراهم كنند.
وي در پاس��خ به اين س��ؤال كه موافق افزايش قيمت
خودرو هس��تيد ،گفت :قيمت خودروها بايد متناسب
با درآمد عموم جامعه باشد .در واقع مردم بايد بتوانند
ب��ا پول چن��د ماه حقوق خ��ود خودروي مناس��ب را
خريداري كنند.

مخالفان و موافقان حمایت دولت از بورس

سرمايه بايد تصميم بگيرند كه آيا نياز به
حمايت و نظارت كنترلي دولت وجود دارد
يا خير ،بطوري كه نبايد نقش دوگانهاي در
تصميمات براي دولت قائل شويم.
كارشناس بازار سرمايه از نقش سازمان
بورس در روزهاي حساس بورس صحبت
به ميان آورد و تصريح كرد :سازمان بورس
همواره در تمام موارد با هماهنگي با دولت
و مجلس از بورس حمايت ميكند.
لزوم حمايت دولت از بازار سرمايه هم
يكي از موضوعهايي بود كه در نخس��تين
نشس��ت صبحانه كاري كان��ون نهادهاي
مالي بازار س��رمايه مورد بحث قرار گرفت
بطوري كه برخي از اعضا مخالف و برخي
هم موافق بودند.
بر اين اساس ،مخالفان حمايت دولت
از ب��ازار س��رمايه معتقدند ك��ه بورس به
تزري��ق نقدينگي در زم��ان افت قيمتها
عادت كرده اس��ت اين موضوعي است كه
<عباسعلي حقاني نس��ب> كارشناس بازار
سرمايه اعالم كرد و اظهار داشت :بورس ما
به حمايت دولت در زمان نوسانات عادت
كرده است .وي با اشاره به تشكيل صندوق
توس��عه ملي براي تزريق منابع به بورس
خاطرنشان كرد :منابع اين صندوق هرچند
در مقاطع زماني كوتاه مدت در راس��تاي
حمايت از بازار سرمايه به كار برده ميشود
اما پس از آن مش��كالتي هم براي بازار به
وجود ميآورد.
<حقانينسب> با تشريح مشكل تزريق
نقدينگي توس��ط اين صن��دوق به بورس
اظهار داش��ت :نقدينگ��ي اين صندوقها
به صورت عمده به سمت سهام ليدر بازار
هدايت ميشود و مابقي سهمها بيتوجه
ميمانند؛ از اين رو بايد مشكالت به صورت
ساختاري حل شود.
اين كارشناس بازار سرمايه با تأكيد بر
اينكه راه حل رفع مشكالت كنوني بورس
تغيير نگاه سرمايهگذاران است تصريح كرد:
نگاه كوتاه مدت براي خريد سهم در بورس

بايد از ميان برود چراكه بازار سرمايه محلي
براي تأمين منابع مالي بلندمدت است.
وي ب��ا اش��اره به اينك��ه افزايش نرخ
سود بانكي به عنوان يكي از داليل خروج
نقدينگي از بورس عنوان ميش��ود اظهار
داشت :نرخ س��ود آدرس غلطي است كه
ب��ه بورس داده ميش��ود چراكه نبود نگاه
بلندمدت در بورس و كسب سود در كوتاه
مدت عامل اصلي نوس��انات بازار سرمايه
است .وي با اشاره به اينكه سهامداران بايد
نگاه بلند مدت داش��ته باشند خاطرنشان
كرد :براي مثال حجم مبنا و دامنه نوسان
بايد براي برخي ش��ركتها مورد بازبيني
قرار گيرد.
كارشناس بازار سرمايه ادامه داد :براي
حل مسائل ريشهاي بازار سهام ،بايد افت
بازار را در ماههاي اخير شناسايي كنيم تا
نگاه بلندمدت در بازار سرمايه ايجاد شود.
وي ب��ا تأكيد بر اينكه تنها مش��كل
اصلي نگاه كوتاه مدت س��هامداران است،
خاطرنش��ان كرد :براي مث��ال هيچ كس
نميداند كه ن��رخ تورم س��ال  94چقدر
اس��ت ،اما همه ميدانند كه امس��ال نرخ
تورم در چه محدودهاي قرار ميگيرد و اين
ناش��ي از نگاه كوتاه مدت است .همچنين
<عباس هشي> كارشناس اقتصادي با اشاره

به اينكه اهالي بازار سرمايه در زمان بروز
بحران در بورس به دنبال دش��من فرضي
هس��تند اظهار داش��ت :مدت��ي ارز و نرخ
تس��عير آن دش��من فرضي بود و در حال
حاضر مرحله دوم هدفمن��دي يارانهها و
نرخ سود بانكي.
وي با اش��اره به حمايت دولت از بازار
سرمايه آن را به غذاي هندي تشبيه كرد
و اظهار داش��ت :خوردن غذاي هندي در
لحظه لذتبخش اس��ت اما پس از مدتي
اثرات منفي و آزاردهندهاش نمايان ميشود
به همين دليل بايد به اين سؤال پاسخ داد
كه تا چه زماني بورس و فعاالنش در انتظار
كمك دولت هستند.
<هشي> از واقعي شدن شاخص بورس
در ماهه��اي اخير صحبت ب��ه ميان آورد
و تصريح كرد :ش��اخص بورس در س��ال
گذش��ته به داليل تحوالت سياسي رشد
بااليي را تجربه ك��رد و در مدت زمان ياد
شده به اصالح خود پرداخت.
بنا ب��ه اعتقاد وي ،تمام اين صحبتها
و اظهارنظرها از حل بحران بازار س��رمايه
زماني ميتواند كارساز باشد كه نمايندهاي
از دولت در جمع فعاالن بازار سرمايه براي
انتقال دغدغهها به مسئوالن حضور داشته
باش��د .همچنين در جريان اين نشس��ت

صادقي شريفي کارش��ناس بازار سرمایه
از ضرورت نداش��تن حمايت دولت از بازار
س��رمايه صحبت به مي��ان آورد و اظهار
داش��ت :بازاري كه براي مدت كوتاهي در
نتيجه حمايت دولت و بانكها رونق بگيرد
چندان قابل اعتماد نيس��ت چراكه بورس
بسيار تحت تأثير شايعات قرار گرفته است.
وي اظهار داش��ت :تا زماني چش��م بورس
به حمايت دولت باش��د نميت��وان انتظار
چشمانداز مناسبي از بازار داشت و بورس
بايد مستقل از حمايتهاي دولت حركت
كن��د .همچنين در جريان صبحانه كانون
نهادهاي مالي< ،جماليان> كارشناس بازار
سرمايه با اشاره به نظراتي كه پيرامون افق
سرمايهگذاري در بورس مطرح شده است
اظهار داشت :نميتوان افق سرمايهگذاري
را در بورس ارزشگذاري كرد و بايد طيف
متنوعي از افقها را در بازار مورد بررس��ي
قرار داد.
وي با تأكيد بر اينكه نوسانات حاكم بر
بازار سرمايه عامل تغيير نگاه سرمايهگذاري
در بورس اس��ت خاطرنشان كرد :با توجه
ب��ه اين موضوع به دليل تغيي��رات مداوم
سياستها نميتوان نگاه بلندمدتي براي
سرمايهگذاري داش��ت<.جماليان> با طرح
يك پيشنهاد براي جلوگيري از تأثيرپذيري
بورس از تصميمات جديد گفت :بهتر است
قبل از طرح هر تصميم يا اليحهاي توسط
دولت آثار ناشي از آن بر بازار سرمايه مورد
بررسي قرار بگيرد.همچنين <سيفالدين>
از اعضاي س��ابق كانون نهادهاي سرمايه
از دادن آدرس غلط به س��رمايهگذاران در
ب��ورس صحبت به مي��ان آورد و گفت :با
توجه به تورم موجود در اقتصاد كشور ،هر
واحد توليدي حتي اگر بر مبناي قيمتهاي
ثابت ،زيانده باشد ،به خاطر آثار ناشي از
تورم سود شناس��ايي ميكند .از اين رو با
توجه به رش��د بهاي ارز در سالهاي اخير
ميتوان گفت به س��رمايهگذاران بورسي
آدرس غلط دادهاند.

حضور س��رمايهگذاران بخش خصوصي در صنعت
ب��رق ميتوان��د در تجهيز منابع مالي ب��ه وزارت نيرو
كمك كند و پيشرفت طرحهاي افزايش ظرفيت برق
را تسريع ببخشد .از اين نظر اگر قرار است وزارت نيرو
پيشرفت فيزيكي و اجرايي طرحهاي صنعت برق خود
را با سرعت بيشتري ادامه دهد بايد براي افزايش نقش
بخش خصوصي در اين صنع��ت برنامه دقيق تري را
پيش گيرد ،چرا كه منابع مالي و اعتبار دولتي بس��يار
حسین امیر خامکانی
محدود اس��ت و كفايت پيش��برد اه��داف طرحها را
نميكن��د .در اين خصوص حميد چيت چيان وزير نيرو با بيان اينكه تاكنون
 76قرارداد با بخش خصوصي منعقد شده است برنامههاي وزارتخانه را در اين
بخ��ش افزايش انگيزه حضور بخش خصوص��ي در طرحهاي صنعت آب و برق
معرفي كرد .از اين رو نياز اس��ت ابتدا موانع حضور بخش خصوصي در صنعت
برق ريشهيابي و سپس مشوقهايي براي اين بخش معرفي شود .در اين مورد
<حس��ين اميري خامكاني> رئيس كميته برق كميسيون انرژي مجلس شوراي
توگو با ايران به راهكارهايي براي جذب دوباره بخش خصوصي
اسالمي در گف 
به صنعت برق اشاره كرده است كه ميخوانيد:
به نظر شما چه عاملي باعث شده با وجود امتيازات ويژهاي كه دولت
براي ورود بخش خصوصي به صنعت برق در نظر گرفته است استقبال
از اين صنعت كمتر از حد انتظار باشد؟
در حال حاضر بزرگترين مانعي كه بر سر راه بخش خصوصي قرار گرفته و
انگيزه ورود اين بخش را به صنعت برق از بين برده مطالبات بخش خصوصي از
اين صنعت است كه در سالهاي اخير روي هم انباشته شده و بخش خصوصي
را زمينگير كرده است.تا پايان سال  92ميزان بدهي وزارت نيرو در بخش برق
در حدود  16هزار ميليارد تومان بوده است كه امسال بيشتر نيز خواهد شد .در
سالجاري اگرچه صنعت برق  2منبع درآمدي بيشتر از سال قبل را در اختيار
دارد ،اما مطابق بررسيهاي صورت گرفته ،با وجود  3هزار و  500ميليارد تومان
درآمدي كه از امس��ال به هدفمندي يارانهها اختصاص نمييابد و افزايش 24
درص��دي تعرفه برق كه درآمدهاي اين صنعت را حدود  2هزار ميليارد تومان
افزاي��ش ميدهد و همينطور  10هزار ميليارد تومان كمك مالي دولت به اين
صنعت به نظر ميرسد در پايان سال صنعت برق حدود  8هزار ميليارد تومان
كس��ري در درآمدهايش داشته باشد كه بر كسري سال پيش افزوده ميشود.
همين كسري در درآمدها موجب خواهد شد تا مطالبات بخش خصوصي براي
صنعت برق باقي بماند.
چه راه حلي براي كاهش اين مطالبات وجود دارد؟
دول��ت باي��د با در نظر گرفت��ن اين اصل كه صنعت برق كش��ور يك بنگاه
اقتص��ادي -خدماتي اس��ت در رويكرد خود تغييراتی ده��د .به اعتقاد من اگر
دولت خواهان جذب بخش خصوصي در اين صنعت است بايد براي مابهالتفاوت
قيمت تكليفي برق و قيمت تمام شده آن چارهاي بينديشد .اين مابه التفاوت را
میتواند با دو راهكار تأمين كند؛ يا بايد در رديفي از بودجه آن را پرداخت كند
يا آنكه به وزارت نيرو اجازه دهد برق را به همان قيمت تمام ش��ده به فروش
برساند كه در حال حاضر گزينه اول ارجحيت دارد.
دول��ت بايد همان طور كه براي هزينههاي بهداش��ت و درمان و آموزش و
پرورش و ...از رديف هزينههاي جاري پرداختهايي را انجام ميدهد براي اين
بخ��ش نيز تا زماني كه اين ش��كاف قيمتي وج��ود دارد هزينه كند .برق نبايد
در اولويتهاي پايين دولت باش��د چراكه امروزه اداره كشور صد درصد به برق
وابسته است و در نبود امكان تأمين برق كشور دولت نيز فلج خواهد شد.
گذش�ته از بحث پرداخت مطالبات بخش خصوص�ي چه امتيازات
ديگري ميتوان به بخش خصوصي داد تا موجب شادابي و حضور این
بخش در صنعت برق شود؟
در ح��ال حاضر خط��وط انتقال و ص��ادرات برق ،دولتي هس��تند و بخش
خصوصي امكان صادرات ندارد ،اما اگر دولت به بخش خصوصي اجازه صادرات
برق را مطابق احكام آم��ده در قانون مبني بر امكان صادرات برق نيروگاههاي
خصوصي در صورت افزايش راندمان بدهد مشوق خوبي خواهد بود .اين امتياز
ب��ه بخش خصوصي مبني بر اين ك��ه بخش خصوصي هم توان فروش برق در
داخل و هم فروش آن به خارج از كش��ور را داشته باشد وجود مطالبات بخش
خصوص��ي را كم رنگتر خواه��د كرد.البته ما امتيازات��ي را در بودجه در نظر
گرفتهايم كه به نوعي مش��وق بخش خصوص��ي خواهد بود .در بند  19بودجه
سال  92در خصوص افزايش راندمان نيروگاهها و كاهش تلفات و بهينهسازي
مصرف با كمك بخش خصوصي حكمي را آوردهايم كه به بودجه سال  93نيز
تعميم داده شده و اين بند ميتواند مشوق خوبي براي بخش خصوصي باشد.
در كش��ور ما هم مش��وقهاي فني و هم مشوقهاي قانوني خوبي براي حضور
بخش خصوصي در صنعت برق بويژه در بخش نيروگاههاي تجديدپذير وجود
دارد .وجود تعداد باالي روزهاي آفتابي در طول سال و قوانين جذاب متعدد و
باال بودن نرخ خريد تضميني برق از بخش خصوصي مواردي است كه موجب
تشويق بخش خصوصي و دولتي به همكاري با يكديگر خواهد شد .تنها دولت
بايد برنامهريزي دقيقي براي پرداخت مطالبات بخش خصوصي براي بازگشت
اعتماد آن بخش به صنعت برق انجام دهد .در اين صورت ميتوان اميد داشت
كه خصوصيسازي در صنعت برق با موفقيت همراه شد.

خبر

ايرانيها در اندونزي پااليشگاه ميسازند

رئي��س ات��اق بازرگان��ي و صنايع
و مع��ادن ايران ،يكي دس��تاوردهاي
توافقهاي ژنو را ساخت پااليشگاه از
س��وي ايرانيها در اندونزي دانست و
گفت :فضا به نف��ع ايران در بازارهاي
جهاني تغيير كرده است.
غالمحس��ين ش��افعي در جم��ع
خبرنگاران گفت :ضرورت بازنگري در
قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز وجود دارد؛ چرا كه اين قانون مشكالت زيادي را
بر سر راه توليد و تجارت ايجاد كرده و مغايرت با اقتصاد مقاومتي دارد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود :قرار است اصالحيه قانون
مبارزه با قاچاق كاال و ارز از سوي هر يك از قواي سه گانه بررسي شده و پس
از كار كارشناسي در صحن علني مجلس به تصويب رسد.
وي تصريح كرد :از جمله تعارضها در اين زمينه متعارض بودن اين قانون
با گمركات كشور است كه روند ترخيص را كند كرده ضمن اينكه در ترانزيت
كاالها نيز پيچ و خمهاي جديدي را به وجود آورده است.
به گفته ش��افعي ،در خصوص قانون تأمين اجتماعي نيز مش��كالت زيادي
وجود دارد كه در كميته ماده  76با حضور نمايندگان قواي سهگانه در مورد آن
بحث و تبادل نظر صورت گرفت ،اين در شرايطي است كه بر اساس ماده 110
قانون تأمين اجتماعي فهرس��تهاي حقوقي كاركنان هر بنگاه بايد به سازمان
تأمين اجتماعي ارجاع داده ش��ود و اين سازمان ظرف  6ماه نظر نهايي خود را
در خصوص اين فهرس��ت اعالم كند در حالي كه بعضاً اين كار تا يك سال نيز
به طول ميانجامد.
رئي��س ات��اق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ادام��ه داد :در اين كميته به
تصويب رسيد كه چنانچه سازمان تأمين اجتماعي ظرف شش ماه فهرست را
تأييد نكند ،كارفرما ميتواند فهرست را مشخص كرده و خود شخصاً عمل كند.
به گفته وي ،تالش كميته ماده  76افزايش سقف ممنوع الخروج بودن مالياتي
از  50ميليون به  500ميليون تومان است .اين نقض حقوق شهروندي است و
كميته نيز بشدت آن موضوع را پيگيري ميكند.
ش��افعي خاطرنشان كرد :با گذشت سه ماه از توافق ژنو این موضوع به نفع
اي��ران در بازارهاي جهان��ي رقم خورده و از جمله دس��تاوردهاي اين توافقها
ساخت پااليشگاه توسط ايران در اندونزي است.

