هر بامداد در سراسر ایران

دستنهادهاینظارتیدربرخیقیمتگذاریهابستهاست

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران گفت :با واگذاری تعیین نرخ برخی کاالها
و خدمات به واحدهای صنفی ،در عمل دست دولت ،اتاق اصناف و اتحادیهها برای
کنترل قیمتها بسته است«.حسین درودیان» در گفت و گو با ایرنا افزود :یکی
از مشکالت کنونی اتاق اصناف این است که نرخ مصوبی برای بسیاری از کاالها و
خدمات نداریم؛ در این شرایط دست بازرسان اتاق اصناف برای برخورد با واحدهای
صنفی متخلف هم بسته است.

پتروشیمی
در نمایشگاه میالن پالست 2018رخ داد

بیتوجهیمشتریاناروپایی
به تحريمهای آمريكا

مشتریان اروپایی در بازديد ازغرفه پتروشيمي جم
در نمایشگاه میالن پالست 2018با قطعیت اعالم
میکردند که تحریمهای آمریکا هیچگونه تاثیری
در تصمیمات اتخاذ شده ما در رابطه با ايران
نخواهد داشت.به گزارش روابط عمومیشرکت
پتروشیمیجم ،رئیس روابط عمومیو امور
بین الملل شرکت پتروشیمیبا اشاره به اهمیت
و گستردگی نمایشگاه میالن پالست 2018
خاطر نشان کرد :این نمایشگاه به عنوان دومین
نمایشگاه بزرگ و پرطرفدار اروپایی است که پس از
نمایشگاه « »Kدوسلدورف آلمان از نظر تعداد
مشارکتکنندگان و بازدیدکنندگان مقام دوم
را در آن منطقه دارد و مشتریان از سراسر دنیا
برای بازدید از این نمایشگاه و برقراری ارتباط
با مخاطبان خود در این نمايشگاه حضور پیدا
میکنن د که در این میان غرفه پتروشیمیجم در
مقایسهبادیگرغرفههاروزهایپربازدیدکنندهتری
را پشت سر گذاشته است و مورد استقبال گسترده
کشورهای اروپایی قرار گرفت.حسین صفاری
در حاشیه نمایشگاه میالن پالست  2018با
خرسندی از دستاوردهای ارزشمند و مهم شرکت
پتروشیمیجم از این نمایشگاه اظهار داشت:
با توجه به فضای رقابتی و تاکید مدیریت عالی
شرکت مبنی بر هدفگذاری برای جذب برندهای
معروفاروپایینظیرSchulmanوItaliymp3
به عنوان بزرگترین کامپاندهای جهانی
جهت تکمیل زنجیره ارزش پلیمر پادجم ،با این
ایده اصلی که مجموعه پلیمرپاد جم خوراک الزم
را برای یک واحد Compounding ABS
که به صورت مشترک با آن برندها تاسیس و
سرمایهگذاری کرده و در نهایت محصوالت نهایی
را تحت برند و کیفیت اروپایی و نیروی کار ارزان در
بازار کند.رئیس روابط بینالملل پتروشیمیجم با
اشاره به خروج آمریکا از برجام و تحریمهای جدید
این کشور و در مقابل حمایت کشورهای اروپایی از
ایران تصریح کرد :در این نمایشگاه نگاه مشتریان
اروپایی به بحث تحریمها بود که با قطعیت اعالم
میکردند که تحریمهای آمریکا هیچگونه تاثیری
در تصمیمات اتخاذ شده ما نخواهد داشت و
به خصوص دربحث کامپاندینگها اظهار داشتند
کههرگونهتعهدیراتامرحلهانعقادقراردادتضمین
میکنند و این خود نشان از دستاوردهای خوب
این دوره از نمایشگاه محسوب میشود .صفاری
در پایان گفت :قطعا باالترین دستاورد ما از این
نمایشگاه نوع مذاکرات با شرکتهای کامپاندینگ
است و استراتژی که برای این نمایشگاه تعریف
کردیم استفاده از الیسنسور معتبر اروپایی در
حوزه کامپاندینگ است که بتوانیم برند سازمان
را به خوبی معرفی کنیم و از برندهای معروف
کامپاندها و تکیمل زنجیره ارزش و اعتبار خودمان
استفاده کنیم و با توجه به مذاکرات انجام شده،
آینده ای روشن را میتوان تصور کرد.

میزخبر

فقط یک سوم بودجه
وابسته به نفت است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت :اگر
رقم صادرات ما به یک میلیون بشکه در روز هم
برسد کافی است ،بنابراین از این بابت مشکلی
نداریم.عزت اهلل یوسفیان مال در گفتوگو با ایلنا،
درباره احتمال تحریم صادرات نفت و کاهش
درآمدها و تاثیر آن بر تامین بودجه کشور اظهار
داشت :کمتر از یک سوم بودجه کشور وابسته به
نفت است و دو سوم متکی به سایر منابع است
بنابراین از این لحاظ اوضاع خوبی داریم.وی افزود:
اگر رقم صادرات ما به یک میلیون بشکه در روز
هم برسد کافی است ،بنابراین از این بابت مشکلی
نداریم.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
درباره احتمال تجدید نظر در بودجه خاطرنشان
کرد :ابتدا باید ببینیم که چقدر از بودجه متکی
به نفت است ،بودجه بیش از یک سوم به نفت
وابسته نیست ،بخشی از درآمد نفتی ما مازاد
است و به صندوق توسعه ملی میرود و قبال نیز
به حساب ذخیره ارزی میرفت.

تصویبطرح
ساماندهی بنادر کوچک

رئیس اداره ثبت کشتیها و صدور گواهی نامه
دریایی از تصویب طرح ساماندهی بنادر کوچک
و اعمال نظارت بر واردات کاال توسط ملوانان
لنجهای حمل بار به کشورهای خلیج فارس
خبرداد.ابراهیم حسن پور در گفتگو با رادیو
اقتصاد با اشاره به ورود بدون ضابطه کاال به
میزان دلخواه توسط ملوانان از کشورهای حاشیه
خلیج فارس افزود :به دلیل نبود محدودیت در
ورود کاال توسط ملوانان ،ساالنه بیش از  4تا
 5میلیارد قاچاق بصورت ته لنچی وارد کشور
میشد که این کاال نه تنها در گمرک اظهار
نمیشد بلکه استاندارد و نظارتهای بهداشتی
نیز بر آن انجام نمیشد که البته ورود کاال به این
شکل و بدون هیچ گونه نظارتی منطقی نیست.

هر روز به  ۱۰روستا گازرسانی میکنیم
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مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران از وعده شرکت ملی گاز به
رئیسجمهوری به منظور تحقق این برنامه خبر داد و گفت :مطابق
وعده شرکت ملی گاز به رئیسجمهوری ،تا پایان امسال هر روز
به  10روستا گازرسانی میکنیم.سعید مومنی گفت :ما همه تالش
خود را به کار میگیریم تا نسبت به این تعهد پایبند باشیم و آن را
محقق کنیم.

شماره 780

در یک سالگی محاصره اقتصادی قطر؛

صادرات ایران به قطر چقدر رشد کرد؟

سهم بازار قطر از کاالهای
صادراتی ایران در سال ،1395
 0.23درصــد بوده اســت.
در ســال  1396میــزان کل
صادرات ایران به کشورهای
مختلــف  46.9میلیارد دالر
بوده است .در این سال ایران
به کشــور قطر  248میلیون
دالر کاال صادر کرده اســت
و کشور قطر بدین لحاظ در
جایگاه بیســت و سوم قرار
گرفته است .سهم بازار قطر
از کاالهای صادراتی ایران در
سال  0.52 ،1396درصد بوده
است

حدود یک سال پیش بود که عربستان و کشورهای
همسو با آن ،قطر را بنا به دالیل سیاسی محاصره
اقتصادی کردند .همگان بر این تصور بودند که این
یک فرصت استثنایی برای ایران است تا بتواند بازار
قطر را به دست بگیرد .حاال در یک سالگی محاصره
اقتصادی قطر ،این پرسش مطرح است که در این
مدت ،صادرات ایران به قطر چقدر رشد داشته است؟
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در پنجم ژوئن2017
مصادف با پانزدهم خرداد  1396عربستان سعودی و
کشورهای همسو با آن یعنی مصر ،امارات متحده و
بحرین بنا به دالیل سیاسی ،روابط دیپلماتیک خود را
با قطر قطع کردند .بعد از این ماجرا ،کشورهای دیگر
نیز از این اقدام عربستان پشتیبانی و روابط خود را با
قطر قطع کردند .این کشورها عبارت بودند از :لیبی،
مالدیو ،سنگال ،موریتانی ،کومور ،نیجر و گابن.دولت
اردن نیز اعالم کرد ،سطح مناسبات دیپلماتیک خود
را با قطر کاهش خواهد داد .با قطع روابط دیپلماتیک،
تمامیراههای زمینی ،هوایی و دریایی عربستان و
کشورهای همسو با او بر روی قطر بسته شد؛ این
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت :افزایش
قیمت مسکن در ماههای گذشته به دلیل تالطم
و نوسانات بازارهای موازی مسکن بود و با ثبات
در این بازارها دیگر شاهد افزایش قیمت مسکن
نخواهیم بود.به گزارش مهر ،حامد مظاهریان ،با
رد ادعای برخی کارشناسان که افزایش قیمت
مسکن در ماههای اخیر را به دلیل سیاستهای
شهرسازی آخوندی مبنی بر ممنوعیت فروش
تراکم عنوان کرده اند اظهار داشت :ارتباط چندانی
میان این دو موضوع در تهران وجود ندارد؛ در تمام
سالهای گذشته فروش تراکم آزاد بود و تنها در
یک سال گذشته تراکم فروشی کاهش یافت که
آن هم به دلیل کمبود تقاضای پروانه بود بنابراین
با مقایسه حجم تقاضای پروانه ساختمانی در یک
سال با تعداد واحدهای مسکونی موجود و همچنین
تعداد واحدهای معامله شده در هر سال میبینیم
که کاهش ساخت و سازها اثرگذاری قابل توجهی
بر قیمت مسکن ندارد.وی در پاسخ به این پرسش
که چرا پیش بینی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر
اینکه افزایش قیمت مسکن در سال  ۹۷معادل تورم
عمومیخواهد بود ،محقق نشد و آیا این وزارتخانه
به عنوان سیاست گذار کالن بخش مسکن امکان
پیش بینی وقوع این رویداد را نداشت؟ گفت :ما

موضوع یعنی اینکه کشور قطر از سوی کشورهای
مذکور محاصره اقتصادی شد.با پیش آمدن محاصره
اقتصادی قطر ،یک فرصت استثنایی در اختیار ایران
و کشورهای همسو با قطر ،از جمله ترکیه و عمان
قرار گرفت .حاال بازار قطر در اختیار این کشورها بود و
میتوانستند با افزایش صادرات کاالهای خود به قطر،
بازار این کشور را در اختیار بگیرند.پرسش مطرح در
این میان این که در این مدت صادرات ایران به قطر
چقدر تفاوت کرده است؟ آمارهای مربوط به صادرات
ایران به کشورهای مختلف که توسط گمرک جمهوری
اسالمیایران تهیه و منتشر میشود ،میتواند پاسخ این
پرسش را بدهد .در سال  1395میزان کل صادرات
ایران به کشورهای مختلف  44میلیارد دالر بوده است.
در این سال که هنوز قطر توسط عربستان و کشورهای
همسو با آن تحریم اقتصادی نشده بود ،میزان صادرات
ایران به کشور قطر  103میلیون دالر بوده و قطر
سیودومینکشورمقصدکاالهایصادرشدهایرانیبوده
است .سهم بازار قطر از کاالهای صادراتی ایران در
سال  0.23 ،1395درصد بوده است.در سال 1396

معاون وزارت راه و شهرسازی:

مسکن گران تر نمیشود

همواره اعالم میکردیم در صورتی که بازارهای
موازی مسکن دچار تالطم نشود ،افزایش قیمتها
در بخش مسکن حول و حوش تورم عمومیخواهد
بود .همیشه وقوع این پیش بینی تغییر نرخ مسکن
مشروط بود و کارشناسان اقتصادی مسکن میگفتند
در صورتی که سایر بازارها دارای ثبات باشد ،افزایش
قیمت مسکن کمیبیش از تورم عمومیخواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
ادامه داد :با به هم خوردن تعادل در بازارهای موازی
مسکن(سهام،ارزوسکه)شرطضمنیاینپیشبینی
هم به هم خورد .نوسانات بازار ارز در ماه پایانی
سال گذشته و ابتدای سال جاری سبب شد که
افرادی که صاحب پول نقد بودند ،برای آنکه بتوانند
پول خود را به کاالی باارزشی تبدیل کنند که تأثیر
کمتری از نوسانات ارزی بپذیرد ،به بازار مسکن وارد
شدند که درنتیجه شوک سنگینی به این بازار داده
شد .وی درباره افزایش قیمت مسکن در ماههای
آینده بیان داشت :به نظر نمیرسد افزایش قیمتی
که در ماههای گذشته رخ داد در ماههای پیش رو

یک استاد اقتصاد مطرح کرد

آلمانیهاچطورازکاالهایخودشانحمایتمیکنند؟
یک اقتصاددان گفت :زمانی که مقام معظم رهبری
در فرمایشات خود به خرید کاالی ایرانی تاکید
دارند ،یعنی اینکه باید کیفیت تولید هم افزایش
یابد در حالی که سازمانهای مربوطه در این
خصوص به وظیفه خود بخوبی عمل نمیکنند.
ابوالقاسم حکیمیپور در گفتوگو با فارس با تاکید
بر اینکه سازمان ملی استاندارد در تمام کشورهای
جهان جلو تولید کاالهای بیکیفیت را میگیرد،
گفت :وقتی مقام معظم رهبری در پیامهای خود
حمایت از کاالهای ایرانی را مطرح میکنند بدین
معناست که امکانات اجرای این کار فراهم شود و
جلو تولید کاالی بیکیفیت گرفته شود در حالی که
سازمان ملی استاندارد فقط ناظر است .وی با بیان
اینکه برای شکل گرفتن یک تولید ،تولیدکننده در
ابتدا باید حمایت شود ،بیان داشت :در کشورهای

میزان کل صادرات ایران به کشورهای مختلف 46.9
میلیارد دالر بوده است .در این سال ایران به کشور
قطر  248میلیون دالر کاال صادر کرده است و کشور
قطر بدین لحاظ در جایگاه بیست و سوم قرار گرفته
است .سهم بازار قطر از کاالهای صادراتی ایران در سال
 0.52 ،1396درصد بوده است.نتیجه آنکه در مدتی که
قطر مورد محاصره اقتصادی قرار گرفته است ،میزان
صادرات ایران به این کشور به لحاظ ارزشی 141
درصد رشد داشته و سهم بازارهای قطر از کاالهای
صادراتی ایران نیز تقریباً دو برابر شده است.البته
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران
نتوانست آن گونه که باید بازارهای قطر را در اختیار
بگیرد و این ترکیه بود که از این فرصت استثنایی
پیش آمده کمال استفاده را برد و گوی سبقت را از
دیگر کشورها ربود و کاالهای بیشتری را به قطر صادر
کرد .این جریان در زمان تیره شدن روابط روسیه و
ترکیه نیز برای ایران پیش آمد و ایران میتوانست در
بازارهای روسیه جانشین ترکیه شود؛ اما باز هم در آن
زمان در این زمینه موفق عمل نشد.

مختلف وقتی یک تولید شکل گرفت بصورت
موقت و برای چند سال دولت آن کشور واردات آن
کاال را متوقف میکند تا تولید کننده بتواند بدون
دغدغه به تولید خود بپردازد و آن را عرضه کند.این
استاد اقتصاد بیان داشت :پس از چند سال دولت
آن فرصتی را که به تولید کننده داده است را به
اتمام میرساند و حمایت خود را قطع میکند و
اجازه واردات کاالهای مشابه را میدهد تا هم بتواند
از محل واردات ،تعرفه واردات اخذ کند و هم آن
تولید در محیط رقابتی قرار گیرد .وی تاکید کرد:
هیچ تولید کنندهای در ابتدا قدرت رقابت ندارد و
برای حمایت از آن باید تسهیالت بانکی و سایر
خدمات را داشته باشد .حکیمیپور بیان داشت:
در کشور آلمان به خیلی از کاالها برای حمایت
از تولید داخلی اجازه واردات نمیدهند و چند
سال واردات کاالهای مشابه آن را ممنوع میکنند.
این استاد دانشگاه اظهار داشت :بدین ترتیب به
تولید کننده داخلی فرصت داده میشود تا طبق
استاندارد تولید کند و سپس با قطع ممنوعیت
واردات در یک محیط رقابتی قرار میگیرد .وی
گفت :دولت باید عوامل مناسب را برای تولید فراهم
کند و در مقابل شرایط را بایدبرای واردات سخت
کند بعنوان مثال دولت باید از واردات مالیات اخذ
کند تا دیگر واردات بصرفه نباشد.

هم اتفاق بیفتد هرچند که این اتفاق بازهم در گرو
این است که بازارهای موازی دچار نوسانات هیجانی
نشوند چون هر گونه تالطمیدر بازارهای ارز و سکه
و سهام ،به بازار مسکن هم شوک جدیدی وارد
میکند .مظاهریان با بیان اینکه نرخ سود سپردههای
بانکی بار دیگر در شهریورماه امسال تغییر خواهد کرد،
افزود :باید دید نرخ جدید در شهریور امسال
چه رقمیاست و همچنین باید صبر کنیم ببینیم
آیا تثبیت نرخ ارز در ماههای آتی اتفاق میافتد یا خیر؟
اگر این دو اتفاق تعیین کننده نوسان خاصی
نداشته باشند ،شاهد ثبات در قیمت مسکن خواهیم
بود و پیش بینی رشد قیمت نداریم.معاون وزیر راه
و شهرسازی درباره تأثیر بازگشت مجدد تحریمها بر
بازار مسکن گفت :این اتفاق تأثیر مستقیم بر بازار
مسکن ندارد چرا که این بخش از اقتصاد ما یک
بازار بومیاست و سرمایه گذاری در آن ،تکنولوژی
ساخت و ساز و تولید مصالح ساختمانی کامال
داخلی و ایرانی است .اما اگر تحریمها سایر بازارها
را دچار تالطم کند ،باز هم مسکن به عنوان یک

آمریکا :ایران بزرگترین برنده تحریم قطر بوده است

مقاماتدولتآمریکامعتقدندایرانتنهابرندهاینتحریمها
بودهاست.بهگزارشتسنیمبهنقلازبلومبرگ،میشائیل
گرینوالد،وابستهسابقخزانهداریآمریکادرقطروکویت
گفت :اکنون قطر ،ایران را به عنوان یک شریک احتمالی
میبیند ،زیرا به دلیل تحریمهای عربستان و متحدانش،
ایران تنها مجرای خروج قطر است« .ایران تنها پیروز» از
هم گسستن کشورهای حاشیه خلیج فارس است« .این
دینامیسمجدیدقدرتبرایایرانبدتریننتیجهاختالف
بین کشورهای عربی است ».به گفته یک مقام ارشد کاخ
سفید ،دولت ترامپ با این ارزیابی موافق است که تحریم
قطر دو کشور ایران و قطر را به هم نزدیک تر کرده و در
نتیجه این بحران ،ایران بزرگترین منتفع تالشها برای
منزوی ساختن قطر بوده است .این مقام آمریکایی گفت:
دولت ترامپ ائتالف به رهبری عربستان را تحت فشار
قرار داده تا به تحریم قطر پایان دهد و روابط دیپلماتیک
خود با این کشور را مجددا برقرار نماید ،اما تاکنون
سعودیها و متحدان عرب آنها تمایلی برای انجام این کار
از خود نشان نداده اند.

کاالی اقتصادی و باارزش که میتواند محل مناسبی
برای باال نگه داشتن ارزش نقدینگی باشد ،ممکن
است دچار نوسان قیمتی شود و بازارها بر یکدیگر
اثر بگذارند.وی درباره افزایش قیمت وامهای مسکن
گفت :فعال بنای افزایش سقف تسهیالت مسکن
را نداریم و اتفاقاتی که در زمینه بهبود تسهیالت
بانکی در یکی دو ماه اخیر رخ داده مناسب است،
بنابراین افزایش سقف وام مسکن از دستور کار
خارج شده است.

قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبر داد

طرحکاهشفاصلهمناطقمحرومبامناطقبرخوردار
قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت اظهار
داشت :حمایت و تقویت تولیدات داخلی مهمترین
اولویت وزارت صنعت است و باید میزان حمایت از
این بخش را افزایش داد .رضا رحمانی در گفتوگو
با ایلنا در خصوص طرحهای این وزارتخانه در
بخش صنعت گفت :کاهش فاصله مناطق محروم با
برخوردار و کمک به واحدهای کوچک و متوسط که
دچار بحران شدهاند از جمله اولویتهای ما است.
وی ادامه داد :مطابق برنامه ریزی صورت گرفته
در  12استان محروم مانند کهگیلویه و بویر احمد،
سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و
شمالی با طرحهایی همچون احداث شهرکهای
صنعتی جدید و انتقال برخی از واحدهای صنعتی
متوسط و بزرگ به اضافه احداث واحدهای جدید
تالش داریم مقداری از محرومیت آنها کاسته شود.
رحمانی افزود :از سال گذشته طرح رونق واحدهای
کوچک و متوسط توسط وزارت صنعت اجرا شد و
پس از شناسایی واحدهایی که دچار بحران شدهاند
مقرر شد به  28هزار و  840کارخانه کمک مالی
شود که در نهایت به  29هزار واحد در قالب این
طرح کمکهای مالی از جمله تسهیالت جدید ،
تمدید بدهیهای بانکی که سر رسید آنها رسیده
بود و بدهیهای مالیاتی انجام گرفت که رقم
آن نزدیک به  20هزار میلیارد تومان است.البته

برخی از استانها که از نظر شاخصها جزو مناطق
برخوردار محسوب میشوند دارای برخی مشکالت
هستند که تالش داریم مشکالت آنها را نیز رفع
کنیم.قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود:
یکی از راهبردهای مهم هر کشور برای حمایت از
تولیدات ملی ،تشویق مصرف کنندگان به مصرف
تولیدات داخلی است و هرچند که تا امروز اقدامات
خوبی در این خصوص صورت گرفته است ،اما
هنوز کافی نیست و باید این موضوع را به فرهنگ
تبدیل کرد.رحمانی افزود :قدم اول در این خصوص
شناسایی و آگاه سازی مزیتهای استفاده از
تولیدات داخلی است که برای این مهم روشهای
مختلفی وجود دارد که اطالع رسانی و ترغیب
مصرف این تولیدات با ذکر منفعتهای اجتماعی و
تاثیر آن بر رونق کسب و کار از آن جملهاند.

یادداشت

رونق تولید با بانکهای
سرمایهگذاری ؟
رسول خوانساری

به تازگی ســخنگوی هیات رییســه مجلس
از ایجــاد بانکهای ســرمایهگذاری برای ارائه
تسهیالت به تولیدکنندگان توسط بانک مرکزی
خبر داده است .بهروز نعمتی در حاشیه نشست
غیرعلنی مجلس درباره مسائل اقتصادی کشور
گفته است« :جمعبندی بر این شد که با توجه
به فضایی که امروز در کشور وجود دارد ،بانک
مرکزی تســهیالت الزم را برای رونق تولید در
اختیار تولیدکنندگان قرار دهد که در این راستا
مقرر شد بانکهای ســرمایهگذاری در کشور
ایجاد شــود که بانکهای ســرمایهگذاری این
وظیفه را برعهده گیرند».
آنچه در دنیا با عنوان بانکهای ســرمایهگذاری
مرسوم است ،در واقع موسساتی است که پس از
تصویب قانون بازار اوراق بهادار در ســال ،۱۳۸۴
با عنوان «شرکتهای تامین سرمایه» در کشور
شکل گرفتند ولی به دلیل محدودیتهای قانونی
از به کار بردن اصطالح «بانک» برای آنها خودداری
شد .بر اساس بند ۱۸ماده ۱قانون بازار اوراق بهادار،
شرکت تأمین سرمایه ،شرکتی است که بهعنوان
واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایهگذاران
فعالیت میکند و میتواند فعالیتهای کارگزاری،
معاملهگری ،بازارگردانی ،مشــاوره ،سبدگردانی،
پذیرهنویسی ،تعهد پذیرهنویسی و فعالیتهای
مشابه را با اخذ مجوز از "سازمان (بورس و اوراق
بهادار) " انجام دهد .شرکتهای تامین سرمایه
امین و نوین اولین شرکتهایی بودند که همزمان
در  ۱۸فروردیــن  ۱۳۸۷موفــق به اخذ مجوز
فعالیت به عنوان تامین سرمایه از سازمان بورس
اوراق بهادار شدند .در حال حاضر  ۹شرکت تامین
سرمایه فعال در کشور وجود دارد که عمده درآمد
آنها از محل تعهد پذیرهنویسی ،بازارگردانی اوراق
بهادار و ســرمایهگذاری در اوراق بهادار و سپرده
بانکی بوده است.
گرچــه به نظــر میرســد این نهادهــا نیز از
طریق وظایف تعریف شــده برای آنها بتوانند
در رونق تولید اثرگذار باشــند ،ولی با توجه به
اعالن تصمیمگیری بــرای «ایجاد» بانکهای
سرمایهگذاری (و با توجه به فعال بودن چندین
شرکت تامین سرمایه در کشور) ،به نظر میرسد
مراد ســخنگوی هیئت رئیسه ،ایجاد نهادهای
تخصصی دیگــری در زمینه تامین مالی تولید
باشد که وظایف مشخصی در این راستا دارند.
البته چنین موسســاتی در دنیا نــه با عنوان
بانکهــای ســرمایهگذاری و بلکه بــه عنوان
«شــرکتهای تامین مالــی» معروفاند .در
واقع وظیفه تخصصی شرکتهای تامین مالی،
کمک به تامین مالی بــرای خرید محصوالت
و کاالهای تولید شــده توســط شــرکتهای
مختلف است .امروزه شرکتهای تامین مالی
در ســه نوع مختلف فعالیت میکنند :نوع اول
«موسسات تامین مالی فروش» هستند که به
اعطای تسهیالت به مشتریان یک تولیدکننده
خاص میپردازند ،نوع دوم «موسسات اعتباری
شــخصی» هســتند که به ارائه تسهیالت به
انواع مشــتریان بــه ویژه افــراد کمدرآمد یا با
ســابقه اعتباری ضعیف میپردازند و نوع سوم
«موسســات اعتباری تجاری» هستند که در
زمینه تسهیالت به شرکتها به ویژه از طریق
لیزینگ تجهیزات و فاکتورینگ تخصص دارند.
در واقع این موسسات به دلیل تخصص و تجربه
خود در یک صنعت یا گروه خاص مشــتریان،
میتوانند مدت زمان و هزینه فرایند تامین مالی
تولید را کاهش دهند و به رونق تولید و حمایت
از کاالی داخلی کمک نمایند .برای مثال برخی
از این موسســات با هدف تامیــن مالی خرید
محصوالت یک شرکت خاص تشکیل میشوند
و در نتیجه موجب میشوند تا آن شرکت نیاز
کمتری به دریافت تسهیالت بانکی پیدا کند و
در نتیجه ظرفیت اعطای تســهیالت بانکی به
مشتریان خرد بیشــتر شود.نکته حائز اهمیت
که در مصاحبه جناب آقای نعمتی نیز به چشم
میخورد ،اشاره به قرار گرفتن تسهیالت توسط
بانک مرکزی در اختیار تولید اســت که به نظر
میرسد با توجه به پیامدهای تورمیآن راهکار
چندان مناسبی نباشد .در واقع ساختار ترازنامه
شــرکتهای تامین مالی بهگونهای است که بر
خالف بانکها ،سپردهپذیری ندارند و منابع آنها
بیشــتر از طریق تسهیالت بانکی ،انتشار اوراق
تجــاری و دیگر اوراق بدهی تامین میشــود.
بنابراین بهتر است اینگونه شرکتها بدون اتکا
به منابعی همچون تسهیالت بانک مرکزی به
تامین مالی تولید بپردازند تا اثرات تورمیحاصل،
مزایای گسترش چنین نهادهایی را خنثی نکند.
در مجموع به نظر میرسد تشکیل شرکتهای
تامین مالی یا نهادهای مالی تخصصی با کارکرد
مشابه میتواند در رونق تامین مالی تولید اثرگذار
باشد و به ویژه در حمایت از تولید کاالی داخلی
مفید واقع شود .از این رو مناسب است تا ایجاد
و گسترش چنین موسساتی بر اساس مطالعات
کارشناسی و همراه با ساماندهی و برنامهریزی
الزم در دستور کار مقرراتگذاران و دستگاههای
ذیربط در کشور قرار گیرد /.منبع :ایبنا

