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گزارش

ورشکستگی شرکتهای بزرگ معدنی ایران مرکزی (بلوک بافق) در مزایدههای مشکوک آنومالیهای سنگآهن منطقه

چگونگیاصالحخطاها

شکل :1
موقعیت آنومالیهای 50گانه سنگ آهن بلوک بافق []1

س��نگ آهن مرکزی کار اکتشاف تفصیلی آنها را در دستور کار قرار
داد و همزمان کار استخراج از این معادن را به شکلی کامال بیبرنامه
و ب��ه صورت غیر حرفهای آغاز نمود به ط��وری که همزمان معادن
چاه گز ،میش��دوان ،لکه سیاه ،زاغیا ( 2بخش مختلف) در بافق در
حال استخراج بودند و بخشهای ارزشمند آنها بدون توجه به ذخیره
باقیمانده اغلب صادر گردید و بخشی به فوالد سازیها فروخته شد و
بخش غیر قابل فروش نیز دپو شده در معادن باقی ماند.
مزایده آنومالی  5شیطور
n
کلید ورشکستگی شرکتهای معدنی منطقه

ل  1373در
ش��رکت س��نگ آهن مرکزی ایران از سا 
دس��تور کار خصوصیس��ازی قرار گرفت لذا میبایس��ت
آنومالیهای اکتشاف شده توسط خود را به دولت واگذار
نماید .سال  1386طی صورتجلسهای مجعول ،غیر قانونی
و ب��ا عجله این اتفاق افتاد و امروز این ش��رکت علیرغم
اینکه زیر مجموعه صندوق فوالد و وزارت کار است و به
نظر یک شرکت دولتی است و تعهدات تامین ماده معدنی
م��ورد نیاز صنایع فوالدی کش��ور را دارد ش��اید مجموعا
كمت��ر از  70میلیون تن ذخیره (با كيفيتي به مراتب بدتر
از س��الهای ابتدایی) قابل برنامه ریزی از معدن چغارت
در حال اتمام و معدن س��ه چاهون داشتهباش��د .وضعیت
معدن چادرملو هم بهتر نیست این معدن نیز با نرخ باالی
تولید س��الهای گذش��ته و علی رغم باطلهب��رداری زیاد
ش��اید حداکثر سه تا چهار سال آینده بتواند دوام بیاورد.
باید توجه داش��ت که نیروی انس��انی مش��غول در این دو
مجموعه معدنی به حدود  10هزار نفر میرسد.
ش��رکتها و مالکي��ت صنعتی شهرس��تان لنج��ان اصفه��ان به نام
"ش��رکت س��هامی خاص تهيه مواد غي��ر فلزی" به ثبت رس��يد و
بر اس��اس صورتجلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده م��ورخ  ۶آبان
م��اه  ۱۳۷۴به نام "ش��رکت تهي��ه و توليد مواد اوليه ف��والد ايران
(س��هامی خاص)" و س��پس براساس صورتجلس��ه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  ۱۸خرداد ماه  ۱۳۸۱به نام"شرکت تهيه و توليد مواد
معدن��ی ايران (س��هامی خاص)" تغيير نام ياف��ت .هدف از احداث
شرکت تامین مواد اولیه فوالد کشور بود لذا کلیه معادن و شرکتهای
تولیدکننده زغالسنگ و سنگ آهن کشور اعم از شرکت سنگ آهن
مرک��زی ،چادرملو ،گل گهر ،زغالس��نگ طبس ،زغالس��نگ کرمان
و … تحت مدیریت این شرکت در آمدند که با اجرایی شدن قانون
سیاس��تهای کلی اصل  ۴۴بخش عمده این شرکتها واگذار شدند.
پس از واگذاری ها ،تمرکز ش��رکت از بنگاهه��ای تولیدی بر ایجاد
ظرفیت تولید در مواد اولیه فوالد کشور قرار گرفت ،نظیر طرحهای
تجهیز معادن س��نگ آهن جالل آباد زرند ،چاهگز و میشدوان بافق،
گل گهر ۲و ۴س��یرجان ،ککسازی زرند ،زغال سنگ طبس ،پتاس
خور و بیابانک و …
با قرار گرفتن چندین باره نام این ش��رکت در لیس��ت واگذاری در
س��الهای  1387تا  ،۱۳۹۲مجتمعهای س��نگ آهن و دیگر مواد
معدنی تابعه دولتی نیز به مالکیت سازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران ( )IMIDROدر آمدند .در سال ۱۳۹۳شرکت
طبق مصوبه هیئت دولت از لیس��ت واگ��ذاری خارج و مقرر گردید
بعنوان ش��رکت فرعی (بازوی اجرایی ـ عملیاتی) سازمان توسعه و
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران عهده دار بخشی از فعالیتهای
آن س��ازمان در حوزههای اکتش��اف ،توس��عه و تجهیز ،استخراج و
ف��رآوری معادن ب��ا رعایت اصل  ۴۴گردد .بر این اس��اس نظارت و
مدیریت تع��دادی از مجتمعها و طرحه��ای معدنی تحت مالکیت
ایمیدرو نیز به شرکت ایمپسکوتفویض گردید یکی از طرحهای زیر
مجموعه این شرکت مجتمع سنگ آهن فالت مرکزی ایران بود که
از ابتدا به قصد اس��تفاده از برند شرکت سنگ آهن مرکزی تشکیل
و همزمان با جدا کردن آنومالیهای اکتش��اف ش��ده توسط شرکت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی (ایمپسکو) پس از مزایده عجیب و
غریب آنومالی شمالی و قیمت باالیی که شرکت سنگ آهن مرکزی
و شرکایش برای این س��نگ کم عیار (متوسط 27درصد) پرداخت
نمودند 13 ،میلیون تن از ذخیره  60میلیون تنی معدن سنگ آهن
شیطور (آنومال  )5با نسبت باطلهبرداری حدود  3:1را در دستور کار
مزایده قرارداد اما با فرمولی جدید و راهبردی جدیدتر.
در ای��ن مزای��ده ش��رکتکنندگان میبایس��ت بر اس��اس فرمول
(  )x = y. p. tو ب��ا توج��ه ب��ه قیمت فروش م��اده معدنی ( )yبه
ازای تناژ اس��تخراجی ( )tدرصد سهم مزایدهگزار ( )Pرا محاسبه و
پیشنهاد بدهد .هیجده شرکت در مزایده حاضر شدند و مزایده علی
رغم مخالفتهای شهرستانی و استانی برگزار شد که چند نکته قابل
ذکر و تامل دارد:
 -1ش��رکتکنندگان در مزایده ش��امل دو گروه بودند شرکتهای
معدنکار قدیمی و جدید و ش��رکتهای فوالد کار قدیمی و جدید،
خوب از منظر فنی فوالد سازها بایستی مردود میشدند و یا امتیازی
پایینی کس��ب میکردند چون معدنکار نبودن��د و این میتواند در
آینده خس��ارت بزرگی ب��ه ذخیره وارد کند .ام��ا طبق جدول 1که
امتی��ازات ش��رکتهای حاضر در مزایده را نش��ان میدهد اختالف
فاحشی در امتیاز فنی دیده نمیشود.
 -2نکته دوم اینکه برنده مزایده (کنسرسیوم فوالد کرمانشاه) در این
جدول  91درصد از ارزش سنگ استخراجی را به مزایدهگزار واگذار
میکند! این یعنی چه؟ و چگونه ممکن اس��ت؟ این وضعیت اسفبار
بدین معنی است که طی  10سال گذشته بهترین سنگ آهن کشور
صادر گردیده و امروز فوالدیها در ش��رایط بحرانی قرارگرفتهاند که
از محل اس��تخراج و دانهبندی و حمل تا کرمانش��اه فقط  9درصد
از درآمد را کس��ب میکنند .از طرفی متوس��ط عدد  pدر خصوص
ش��رکتهای معدنی نیز بین  65تا  75درصد اس��ت یعنی آنها نیز
به دلیل این ش��رایط از مایه گذاش��ته اند .در یک محاسبه عاقالنه
و مهندس��ی حداکث��ر درصد قاب��ل پرداخت به عنوان حق الس��هم
ش��رکت واگذارکننده (ایمپس��کو) با در نظر گرفتن کنس��انتره به
عنوان محصول با سود  60درصد برای استخراجکننده عددی حدود
 26درصد خواهد بود.
 -3چرا فوالدیها برنده ش��دند؟ و چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این
مزایده هر ش��رکت بر اساس ارزش افزودهای که سنگ آهن برایش
داشتهاست درصد حق السهم مزایدهگزار را پیشنهاد داده است .مثال
معدنیهایی که خط کنسانترهسازی دارند بر اساس قیمت کنسانتره،
ش��رکتهایی که گندلهس��ازی دارند درصد باالت��ر و فوالدیها بر
اس��اس ارزش افزوده فوالد ولذا در شرایطی که قیمت سنگ آهن و
کنسانتره در کشور متوسط  13درصد قیمت فوالد خوزستان تعیین
میشود ،فوالدیها امروز و در آینده همیشه برنده این کارزار و رقابت
نابرابرند و شرکتهای معدنی منطقه مثل چادرملو با  5خط تولید و
چغارت با  3خط تولید با اتمام ذخایر موجودشان به زودی به ورطه
ورشکستگی خواهند افتاد چرا که امکان رقابت با فوالدیها را ندارند
چه رسد به شرکتهای بخش خصوصی که اغلب خط کنسانترهسازی
نیز ندارند.
 -4و نکته آخر اینکه برای این درآمد هنگفت ناشی از استخراج 60
میلی��ون تن و میلیونها تن از دیگر آنومالیهای منطقه ،چه اتفاقی
قرار اس��ت بیافتد و آیا این مبلغ به خزانه دولت واریز خواهد شد؟ و
یا صرف س��اختمان میدان ولی عصر و اضافه کاری و حق مدیریت
مدیران ش��رکت تهیه و تولید و س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی (ایمیدرو) میشود و یا در اکتشاف دیگر آنومالیهای
منطقه صرف خواهد شد نمیدانیم.

دو مس��ئله اساس��ی این دو ش��رکت معدنی بزرگ و قدیمی سنگ
آهن کش��ورمان را با چالش روبرو کرده اس��ت .یکی مس��ئله تامین
آب مصرفی اس��ت که از ابتدای برنامه ریزی برای اکتشاف همزاد با
معادن اس��ت و دیگری تامین ذخیره سنگ آهن مورد نیاز است که
در سالهای اخیر در حال تبدیل شدن به بحران برای شرکتهایی
اس��ت که مجموعا هش��ت خط تولید و کنسانترهسازی در حال کار
دارند.
سیاستگذاریهای روزمره منتج به قانون معادن و دستورالعملهای
ابالغی ،از طرفی ش��تابزدگی در اجرای اصل  44قانون اساسی و به
اصطالح خصوص سازی ،شرکتهای بزرگ معدنی تامینکننده بالغ
بر 50درصد نیاز کش��ور را به جایی رس��انده اس��ت که یک ذخیره
 100میلی��ون تن��ی (مع��دن آنومال��ی  )D19را بایس��تی بصورت
 50/50بین خودش��ان تقس��یم نمایند و جدیدا نیز برای ثبت یک
محدوده کوچک س��اعتها در انتظار باز شدن سایت وزارت صمت
لحظه شماری کنند!
ش��رکت سنگ آهن مرکزی ایران از سالهای  1373در دستور کار
خصوصیس��ازی قرار گرفت و لذا میبایس��ت آنومالیهای اکتشاف
ش��ده توس��ط خود را به دول��ت واگ��ذار نماید .س��ال  1386طی
صورتجلسهای مجعول ،غیر قانونی و با عجله این اتفاق افتاد و امروز
این ش��رکت علیرغم اینکه زیر مجموعه صندوق فوالد و وزارت کار
است و به نظر یک شرکت دولتی است و تعهدات تامین ماده معدنی
مورد نیاز صنایع فوالدی کش��ور را دارد ش��اید مجموعا كمتر از 70
میلیون تن ذخیره (با كيفيتي به مراتب بدتر از س��الهای ابتدایی)
قابل برنامه ریزی از معدن چغارت در حال اتمام و معدن سه چاهون
داشتهباش��د .وضعیت معدن چادرملو هم بهتر نیست این معدن نیز
با نرخ باالی تولید س��الهای گذشته و علی
رغم باطلهبرداری زیاد ش��اید حداکثر سه تا
جدول :1شرکتهای حاضر در مزایده آنومالی شیطور
چهار س��ال آینده بتواند دوام بی��اورد .باید
توجه داش��ت که نیروی انسانی مشغول در
این دو مجموع��ه معدنی به حدود  10هزار
نفر میرسد.
قرار اس�ت در قِبل این مس�ئله مهم و
چالش آفرین چه کنیم؟ آیا بهتر نیست
دولت ،مدیریت قطبه�ای معدنکاری
مثل این دو ش�رکت بزرگ و برنددار را
کماکان در دس�ت خود داش�ته باشد و
مشکل آنها را تدبیر كند؟
فرض کنید این دو ش��رکت کامال خصوصی
شوند و به قول دوستان خصولتی نباشند و
قیمت س��نگ آهن نیز در بازارهای جهانی
رش��د کند ،آیا در چنین ش��رایطی یک تن
س��نگ آهن یا کنس��انتره به ش��رکتهای
ف��والدی داخ��ل فروخت��ه خواه��د ش��د؟
كما اينكه تاكنون نتوانس��ته ايم سنگ آهن
اس��تخراجي از معادن بخش خصوصي را به
دس��ت كارخانههاي فوالد كشور برسانيم و
جالبتر اينكه شركتي دولتي به نام "تهيه و
توليد مواد معدني ايران" ()IMPASCO
كه راهبري آنومالي هاي جدا شده از شركت
سنگ آهن مركزي را دارد و در كارنامه خود
توليد سنگ آهن داشته و لذا تامين كننده
مناسبي نبودهاست که هیچ ،صادرات سنگ
آهن نیز داش��ته اس��ت .اين نشان ميدهد
توجه به شركت هاي اصيل معدني كه عالوه
ب��ر دارا بودن راهبرده��اي عميق و علمي و
قابليت ه��اي ب��زرگ اكتش��افي ،طراحي،
برنامهريزي و اجرايي توانس��تهاند خودشان
را ثابت كنند.
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
n
محل تصمیمگیری معادن منطقه

ش��رکت تهی��ه وتولی��د م��واد معدن��ی
ای��ران (ایمپاس��کو) در تاري��خ  ۲۲ديم��اه
 ۱۳۶۴تح��ت ش��ماره  ۹۸در اداره ثب��ت

تحلیل

روستاییها بازندگان تورم در سالهای اخیر

 ۱+۳پدیده تورم ساز در ایران

دکتر علیرضا یاراحمدی بافقی lعضو هیات علمی دانشگاه یزد و رئیس پژوهشکده فناوری های معدنکاری

معادن س��نگ آهن بلوک بافق جزو نخستین معادن اکتشاف شده
به روشهای جدید در کش��ور میباش��ند که از سالهای  1347تا
کنون مورد توجه صنایع معدنی و فلزی کشورند .شکل( )1چگونگی
توزیع این معادن و یا به اصطالع آنومالیها را نشان میدهد .هر50
آنومالی نشان داده ش��ده در شکل از ابتدای معدنکاری سنگ آهن
در منطقه تحت قالب شرکت ملی ذوبآهن اکتشاف گردید و مجوز
بهرهبرداری از آنها با تفکیک ش��رکتهای سنگآهنی ،ذغال سنگی
و فوالدی به نام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ـ بافق با ذخیرهای
بالغ بر  1/7میلیارد تن سنگ آهن ثبت گردید .معدن چغارت به نام
آنومالی  IBنخستین معدن این شرکت با ذخیره  207میلیون تنی
است که با  170ميليون تن ذخیره قابل استخراج مورد بهرهبرداری
ق��رار گرفت و ت��ا این اواخ��ر اصلیترین تامینکننده س��نگ آهن
دانهبندی ش��ده مورد نیاز ذوب آهن اصفهان محسوب میشد .این
شرکت از معادن چغارت و سه چاهون حدود  7میلیون تن کنسانتره
و سنگ خرد شده تولید میکند.
از س��الهای  1373بعد از اکتشاف تفضیلی ،معدن چادرملو دومین
آنومال��ی پرعيار بلوک بافق با ذخیره حدود  400میلیون تن ذخیره
زمینشناس��ی و  290میلیون تن قابل استخراج ،به تامینکنندگان
کنسانتره آهن مورد نیاز فوالد مبارکه و خوزستان و سنگ دانهبندی
ذوبآهن اصفهان پيوس��ت ،بطوریکه ساليانه بین  10تا  20ميليون
تن سنگ آهن تولیدی در دستور کار داشته است.
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 nراهکار چیست؟

س��ازمان توس��عه و نوس��ازی میبایس��ت
معادن اکتش��اف ش��ده توس��ط "ش��رکت
س��نگ آهن مرک��زی ایران" را با ش��رایط و
قراردادی مش��خص به این شرکت برگرداند
و بجای هزینه کرد در مجتمع س��نگ آهن
ف�لات مرک��زی ای��ن مجتم��ع و نیروها را
نیز در ش��رکت س��نگ آهن مرک��زی ادغام
نمای��د و با توجه به دولتی بودن س��هام دار
اصلی ش��رکت س��نگ آهن مرک��زی یعنی
صن��دوق فوالد ب��ر نامهه��ای زی��ر را اجرا
کند:
 -1تبدیل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
ب معدنکاری س��نگ آهن منطقه ،به
به قط 
منظور ایجاد امکان بسترهای معدنکاری اعم
از اکتشاف ،استخراج و فرآوری آنومالیهای
منطقه بر اساس تعهدات تامین مواد معدنی
طبق برنامه دولت و ایجاد پایگاهی نظارتی،
آموزش��ی ،پژوهشی و مش��اوره مهندسی و
دیگ��ر حمایته��ای دولتی از ش��رکتهای
معدن��کاری عموم��ی وخصوصی .چ��را که
این ش��رکت دارای مجربترین کارشناسان
معدن��ی ،آزمایش��گاههای منطق��های و
کاملتری��ن تجهی��زات معدنی اکتش��افی و
استخراجی و امکان سرمایهگذاری اکتشافی
روی آنومالیهای منطقه بلوک ایران مرکزی
اس��ت .از طرفی دارای قابلیت جذب سنگ
آهن استخراجی در طرحهای توسعهای خود
و دیگر شرکتهای بزرگ منطقه را داراست.
 -2کنترل ،نظ��ارت و حمایت از معدنکاری
بخ��ش خصوصی و عمومی بط��ور نزدیک و
بر اساس حساسیتهای منطقهای از طریق
قطب معدنکاری سنگ آهن و غیره و با این
تدبیر تصویری که دورنمای آن تعطیلی این
مجموعههای بزرگ معدنی را نشان میدهد
پاک میشود و از طرفی امکان نظارت علمی و
فنی دولت از طریق این قطب بر معادن تحت
نظارت باال میرود و امکان اصالح خطاهای
صورت گرفته در خصوصیس��ازی معادن را
بوجود میآورد.

مرک��ز آم��ار و اطالعات راهب��ردی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی از چهار پدیده تورم س��از در
س��الهای اخیر رونمایی کرده است .نقدینگی و
نوسان قیمت دالر جزو عوامل تاریخی هستند.
به گ��زارش اقتصادنیوز ،از دید ای��ن مرکز در هر
 ۴مقط��ع به جزء موج اول در مقاطع دیگر ردپای
تحریم در ایجاد موجهای تورمی مش��هود اس��ت
گرچه هر بازار در شکل جدیدی بروز کرده است.
بر اس��اس گزارش این مرکز افرایش تورم در موج
اول در س��ال  ۱۳۸۷را میت��وان حاصل افرایش
نقدینگی در اقتصاد کشور دانست.
موج دوم تورم در س��الهای  ۱۳۹۰تا ۱۳۹۲بروز
کرده که نویس��ندگان گ��زارش آن را به دور اول
تحریمها مرتبط کردهاند.
موج بعدی ناشی از افزایش قیمت دالر عنوانشده
که میتوان جلوه غیرمس��تقیم تحریم بیان کرد.
زی��را براثر تحریمه��ا حدود  ۶۰درص��د از منابع
ارزی ایران که ناش��ی از صادرات قیمت نفت بود
از دسترس خارج شد و این خروج منابع اثر خود
را در شوک قیمت دالر نشان داد.
مرک��ز آم��ار و اطالعات راهب��ردی وزارت تعاون،
کار و رف��اه اجتماعی با اش��اره به اینک��ه از دهه
 ۱۳۸۰تاکن��ون ،نرخ ت��ورم تکرقمی فقط طی
دو سال پیاپی  ۱۳۹۵و  ۱۳۹۶در مناطق شهری
و روس��تایی ،ثبتش��ده نوشته اس��ت :نرخ تورم
روس��تایی طی س��الهای  ۱۳۸۷تا  ۱۳۹۲و نیز
س��الهای ۱۳۹۵ت��ا  ۱۳۹۸از نرخ تورم ش��هری
پیشی گرفته است.

این مرکز دلیل چنین اتفاقی را ناشی از وابستهتر
شدن روستاها به ش��هرها و افرایش شدت آن در
شرایط تورمی خاص عنوان میکند.
این گزارش تأکید دارد :تأثیر تورم در س��الهای
مذکور بر خانوارهای روستایی بیشتر بوده است.
نتای��ج بررس��ی مرکز گوی��ای آن اس��ت که در
مناطق ش��هری ،گ��روه «مس��کن ،آب ،برق ،گاز
و سایر س��وختها» دارای بیش��ترین وزن بوده،
درحالیکه در مناطق روستایی گروه «خوراکیها،
آشامیدنیها» بیشترین وزن در سبد خانوار را به
خود اختصاص داده است.
به نوشته نویسندگان گزارش افزایش هزینههای
حملونقل (بهواس��طه افرایش قیمت س��وخت،
افرای��ش قیم��ت قطع��ات خ��ودرو و…) بهطور
غیرمس��تقیم ب��ر افرای��ش قیمته��ا در مناطق
روستایی اثر بیشتری دارد.
نتایج بررس��ی تحلیلی این گزارش درباره افزایش
تورم در سالهای اخیر به چهار پدیده میرسد:
نخست :افزایش حجم نقدینگی
دوم :افزایش قیمت دالر
س��وم :افزایش تورم انتظاری که تورم کاذب را در
پی داشته است.
گزارش این مرکز به یک عامل دیگر نیز اشاره دارد
که ناش��ی از همهگیری کرونا است .در سال اخیر
افزایش تقاضای یکباره برای برخی از اقالم مانند
مرکبات ،مواد شوینده و ...به علت شیوع بیماری
کرونا در جمع عوامل تاریخی تورم ساز به حساب
آمده است.

سرمایه گذاری

تقاضای سوییس براى افزایش سرمایهگذارى در ایران

مارک��وس الیتنر س��فیر س��وییس در ای��ران با
رئی��س س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور ،دیدار
و گفتگو کرد .در این دیدار س��فیر س��وئیس از
اعالم آمادگی برخی شرکتهای این کشور برای
حضور و سرمایهگذاری در ایران سخن گفت که
با استقبال معاون رئیس جمهور همراه شد.
به گ��زارش ایلنا ،معاون رئی��س جمهور در این
دی��دار که خانم ش��نتال دلی رای��زن اقتصادی
سوییس نیز در آن حضور داشت ،مذاکرات اخیر
روسای جمهور دو کشور را مثبت و نشانه اعتماد
ی سوییس در دوران
دو کش��ور عنوان و همکار 
تحریم با ایران را ارزش��مند توصیف کرد .سفیر
س��وئیس نیز با ابراز خرس��ندی از مذاکرات دو
کش��ور در باالترین س��طح ،از تقاضای مشارکت
و س��رمایهگذاری بیش��تر ش��رکتهای تولیدی
این کش��ور در ایران سخن گفت .به گفته سفیر
سوئیس علی رغم تحریمهای آمریکا؛ شرکتهای
فولر ،سینجنتا ،روشه ،نوارتیس عالوه بر نستله،
تمایل دارند که در ایران س��رمایهگذاری کنند.
الیتنر از حضور دکتر نوبخت در مراس��م افتتاح
خط تولید جدید نستله در قزوین ،نیز تقدیر کرد
و آن را نشانه اس��تقبال معاون رئیس جمهور از
حضور ش��رکتهای خارجی در ایران دانست که
با تایید دکتر نوبخت نیز همراه شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ،بر آمادگی
این س��ازمان برای فعال کردن ظرفیت همکاری
دو کش��ور تاکید کرد و در پاس��خ به درخواست
س��فیر سوییس دال بر رفع موانع سرمایهگذاری
شرکتهای خارجی در ایران در کنار موانع ناشی
از تحریمها ،تصریح کرد :تیمی را مامور بررس��ی
تقاضاهای ش��رکتهای سوئیس��ی برای حضور
در ایران میکنم که مش��کالت را هم تا حصول
نتیجه بررسی کند.
نوبخت با اش��اره به اینکه روابط ایران با کشورها
همیشه با فراز و نش��یبهایی همراه بوده است؛
ادامه داد :اما مهم برای ما کشورهایی هستند که
در شرایط تحریمی در کنار ایران باقی میمانند.
علت س��رپا مان��دن ایران ،علی رغ��م تحریمها؛
نهاد س��ازیهایی بود که در ایران شکل گرفته
و ام��کان اتخاذ تصمیم در ش��رایط تحریم را به
ما داد .خرس��ندیم که کشور س��وئیس همواره
کوش��یده که روابط خ��وب و منطقی ب��ا ایران
داشته باشد.
معاون رئیس جمهور همچنین افزود :خورش��ید
تحریمه��ا رو به غروب و خورش��ید همکاریها
در ح��ال طل��وع اس��ت .انش��اءاهلل در آین��ده
همکاریه��ای وس��یعتری با طرف سوییس��ی
داشته باشیم.

بورس

سخنگوی بورس از این پس کیست؟

گفته میشود در ماههای پایانی دولت و روی کار
آمدن رئیس جدید س��ازمان بورس ،وزیر اقتصاد
صحبتها از بورس را به رئیس این سازمان محول
کرده اس��ت.به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان،
وزیر امور اقتصاد و دارایی فرهاد دژپس��ند وزیر امور
اقتصادی و دارایی در حاش��یه نشست کمیسیون
اقتصادی مجلس مورخ  ۲۷بهمن  ۱۳۹۹در رابطه
با بازار س��رمایه ،گفت :با توافقی که با رئیس جدید
بورس صورت گرفته اس��ت ،مقرر شد در خصوص
مسائل مربوط به بازار سرمایه فقط ایشان اظهار نظر
کنند.این صحبتها از جانب وزیر اقتصاد در حالی
صورت گرفت که فقط یک ماه تا پایان س��ال باقی
مانده و به نظر نمیرسد که چنین تصمیمی بتواند بر
تمامیت بازار سرمایه در این مدت کوتاه اثر بگذارد.
بر همین اساس برای بررسی بیشتر این امر و تاثیر
چنین تصمیمی بر بازار سرمایه با چند کارشناس
مربوط در بازار سرمایه به گفتگو نشستیم.
nزودتر از اینها بورس به یک سخنگو نیاز داشت

عباسعلی حقانی نسب کارشناس بازار سرمایه در
رابطه با صحبتهای اخیر وزیر اقتصا د و امور دارایی
مبن��ی بر آنکه از این به بعد خود رئیس س��ازمان
بورس در رابطه با اوضاع بازار س��رمایه اظهار نظر
خواهد کرد ،گفت :چنین تصمیمی باید در ابتدای
سال  ۹۹اخذ میشد که چنین اتفاقاتی بر سر راه
بازار سرمایه سبز نمیشد اما به هر حال باید اشاره
ک��رد اخذ چنین تصمیمی میتواند به آینده بازار
سرمایه کمک کند.او بیان کرد :دولت و مجلس در
سال  ۹۹در بازار سرمایه اشتباهاتی را انجام دادند
به گونهای که سبب شدند مردم سرمایه هایشان
را از بازار سرمایه خارج کنند و در بحث رمز ارزها
یا بازار فارکس سرمایهگذاری کنند که این مسئله
قطع به یقین در آینده به امر تولید آسیب خواهد
زد.این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد :تصمیمی
که به تازگی از جانب وزیر اقتصاد بیان ش��ده یک
نوع عملکرد سیاسی اس��ت به علت اینکه اکنون
در ش��رایطی قرار داریم که کارشناسان قدیم بازار
س��رمایه و س��هامداران خرد خواهان پاسخگویی
وزیر نس��بت به وضع بازار هستند اما ایشان اعالم
سکوت میکنند.حقانی نسب تاکید کرد :در بازار
سرمایه چهار مشکل اساسی وجود دارد که تاکنون
مسئوالن تصمیمات درستی در این رابطه نگرفته اند
و درص��ورت عدم اخذ برنام��ه در این زمینه بازار
آسیب خواهد دید که در این باره میتوان به تبدیل
کردن بازار سرمایه به یک بازار توده وار (ورود بدون
تخص��ص افراد ) ،عدم اختصاص ابزار بلند مدت و
میان مدت به سهامداران و سایر موارد اشاره کرد.
وحید کش��میری پور کارش��ناس بازار سرمایه در

گفتگو با خبرنگار بورس باشگاه خبرنگاران جوان،
در رابطه با تصمیمات جدید وزیر اقتصاد مبنی بر
موکول کردن تم��ام اظهار نظرها در رابطه با بازار
سرمایه به رئیس سازمان بورس ،گفت :آن زمانی
که بازار س��رمایه نیاز به بیان نظ��رات گوناگون و
غیر تخصصی نداش��ت هریک از مسئوالن اعم از
آنهایی که در راس دولت و مجلس حضور دارند،
آمدند و با بیان نظرات گوناگون مردم را تش��ویق
کردند که وارد بازار س��رمایه شوند ،حال مشخص
نیس��ت که چگون��ه در یک ماهه پایانی س��ال به
چنین نظری رسیده اند.او گفت :این صحبتهای
وزیر اقتصاد مبنی بر واگذاری اختیار تام صحبت
در رابطه با بازار س��رمایه بدین منظور نیست که
اگر مجلس وزیر اقتصاد را به خاطر ش��رایط بازار
سرمایه باز خواست کند او پاسخی نخواهد داد بلکه
بیشترین موضع ایش��ان در رابطه با رسانهها بوده
است.کشمیری گفت :شاید چنین تصمیماتی در
کوتاه مدت به دلیل شوک وارد شده سبب منفی
شدن بازار شود اما در بازه بلند مدت زمانی سبب
مثبت شدن آن خواهد شد.

 nبازار مالی نیازمند استقالل!

محمد جواد شیخ کارشناس بازار سرمایه هم ،در
واکنش به صحبتهای اخی��ر وزیر اقتصاد و امور
دارای��ی که گفت��ه بود از این ب��ه بعد فقط رئیس
س��ازمان ب��ورس در رابطه با اوضاع بازار س��رمایه
صحبت خواهد کرد ،اظهار کرد :از ابتدا نباید دولت،
مجل��س و وزیر اقتصاد در رابطه با بازار س��رمایه
دخالت میکردند به س��بب آنک��ه همانگونه که
بانک مرکزی متولی بازار پولی است و کسی جزء
رئیس بانک مرکزی در مس��ائل مربوط اظهار نظر
نمیکند ،س��ازمان بورس هم متولی بازار سرمایه
است.او گفت :بازار سرمایه یک بازار تخصصی است
اما طی یازده ماه اخیر شاهد بودیم اظهار نظرهای
غیر اصولی توانست اوضاع آن را برهم بریزد شاید
چنین تصمیمی در بازه بلند مدت بتواند زخم به
وجود آمده را ترمیم کند.
این کارشناس بازار گفت :دولت طی چند ماه تعداد
زیادی اوراق در بازار منتشر کرد ،اکنون نیز موظف
است از طریق انتشار اوراقهای جدید جدید بدهی
اصل و ف��رع اوراقهای قدیمی را پرداخت کند به
همین دلیل فعال عقب نشینی کرده به گونهای که
در حال حاضر شاهدیم افرادی که در راس دولت
قرار دارند میآیند و بیان میکنند که مسائلی که
اخیرا در بازار س��بب اُفت سهامها شده است جزو
ذات بازار اس��ت کامال مشخص است که با چنین
صحبتهایی میخواهند برای خود تایم بخرند تا
اوراق هایشان را به فروش برسانند.

