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واگذاری کارت بازرگانی به غیر ممنوع شد
هیات وزیران در مصوبه ای آیین نامه اجرایی قانون 
مق��ررات ص��ادرات و واردات را اصالح کرد و ش��رایط 

جدیدی برای صدور کارت بازرگانی در نظر گرفت.
در بخش��ی از این مصوبه آمده است: سقف ارزشی 
واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده 
کارت بازرگانی، برای س��ال اول پانصدهزار دالر و برای 
س��ال دوم دو میلیون دالر تعیین می ش��ود. واحدهای 
تولیدی دارای مجوز صنعت��ی از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و یا عناوین مش��ابه آن از سایر وزارتخانه ها و 
س��ازمان ها و همچنین اتحادیه ها و تشکل های قانونی، 
صرفا برای تامین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره 

مستثنی هستند.
همچنین در این مصوبه تاکید شده است: دارندگان 
کارت بازرگان��ی حق واگذاری آن به غیر برای واردات 
را ندارن��د. در صورت احراز واگ��ذاری کارت، اتاق های 
بازرگانی و صنایع و معادن و کش��اورزی ایران و تعاون 
ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت 

به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند.  مهر

افت 588 واحدی شاخص کل بورس 
 براس��اس اطالعات مندرج در س��امانه ش��رکت 
مدیری��ت فناوری ب��ورس تهران ش��اخص کل بورس 
اوراق به��ادار ته��ران 588 واحد افت ک��رده و به رقم 

108 هزار و 916 واحد رسید. 
ش��اخص کل )هم وزن( 51 واحد رشد کرده و به 
رقم 18 هزار و 383 واحد رسید. ارزش روز بازار دیروز 

به بیش از 425 هزار میلیارد تومان رسید.
دی��روز معامله گ��ران بورس اوراق به��ادار بیش از 
810 میلیون برگ بهادار، اوراق، حق تقدم و سهام در 
قالب 58 هزار نوب��ت معامله و به ارزش 176 میلیارد 

تومان رسید.  میزان

اخبار

واریز سود سهام عدالت ۴۰۰هزار نفر تا پایان تیرماه
مشاور سازمان خصوصی سازی از واریز سود سهام عدالت 400هزار نفر )افراد 
باقی مانده( تا پایان تیرماه خبر داد و گفت: به نظر می رسد سود عملکرد سال 96 

نسبت به سال 95 بیشتر خواهد بود.
سیدجعفر سبحانی با بیان اینکه تاکنون به بیش از 39 میلیون نفر کل سود 

دریافتی سهام عدالت )مربوط به سود عملکرد سال 95( پرداخت کرده ایم، اظهار 
داشت: نزدیک به 400 هزار نفر از مشموالن دریافت سود سهام عدالت باقی مانده اند 

که این افراد نیز تا پایان تیرماه سود سهام عدالت را دریافت خواهند کرد. وی درخصوص 
سود عملکرد سال 96، افزود: برای تعیین تکلیف سود عملکرد سال 96، منتظر برگزاری 

مجامع تمامی شرکت های سرمایه پذیر هستیم.
وی ادامه داد: مجامع ش��رکت ها معموال آخر تیرماه برگزار می ش��ود و از سوی دیگر 

سال مالی تعدادی از شرکت ها پایان مهرماه است.  مهر 

اصل 44
شناسایی یک هزار روستای کانونی پیشرو در حوزه اشتغال

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در کش��ور هزار روستای کانونی پیشرو 
و پیشتاز در حوزه اشتغال را شناسایی کردیم و کار پایلوت در 500 روستا شروع 

شده است.
علی ربیعی اظهار کرد: ما با حمایت از زنجیره اشتغال روستایی تالش می کنیم تا 

در کشور به تقویت روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستائیان کمک کنیم به طوری 
که در شهرهای اشتغال زا در حوزه گردشگری، خدمات و کشاورزی حمایت همه جانبه را 

انجام می دهیم.وی به تنوع رشته های اشتغال روستایی با ورود و استقبال خود روستاییان اشاره 
کرد و افزود: ش��اهد نمونه ای از این طرح ها در قالب بوم گردی روستایی در بخش گردشگری 
هستیم و در اکثر استان های کشور چنین طرح هایی در مناطق روستایی در حال انجام است. 
به گفته وی در ایجاد اشتغال روستایی و افزایش مهارت نیروی کار در این مناطق قرار 

است سازمان فنی و حرفه ای نسبت به آموزش نیروهای بیکار اقدام کند.  فارس

نگاه دولتی 
احتمال تجدیدنظر در ممنوعیت واردات خودرو

یک مقام مسئول از احتمال تجدیدنظر در ممنوعیت واردات خودرو خبر داد 
و گفت: این تصمیم برای کوتاه مدت اتخاذ شده و به طور قطع تغییر می یابد، اما 

رفع ممنوعیت واردات خودروهای هیبریدی در اولویت است.
محمدرضا تابش با بیان اینکه ورود خودروهای هیبریدی به ناوگان حمل و نقل 

ش��هری، امری ضروری است گفت: تصمیم ممنوعیت واردات خودرو برای عبور از 
ش��رایط حاد و سخت اقتصادی اتخاذ شده است و پس از عبور از بحران های به وجود 

آمده، تجدیدنظر در آن صورت می گیرد. وی گفت: مش��کالت حاد و اساسی که جدای از 
تحریم ها در عرصه اقتصادی در حال حاضر وجود دارد، بحث نقدینگی کارآمدی سیستم 

مدیریتی بانک هاست که باید تالش شود این نقدینگی سرگردان، به سمت تولید برود.
به گفته وی یکی از مولفه های اساس��ی کاهش ترافیک و آلودگی ها در کالنش��هرها، 

استفاده از کم هزینه  ترین، سالم  ترین و راحت  ترین وسایل نقلیه است.  مهر 
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روز گذش��ته رئیس کل بانک  باج�ه مرکزی ب��ار دیگر از موضوعی پش�ت 
س��خن به میان راند که سال هاست بر سرآن بحث 
و نظر اس��ت اما این مهم هنوز که هنوزه به نتیجه 

قطعی نرسیده است.
روز گذش��ته ولی اهلل سیف با مطرح کردن این 
موض��وع که تمام انتقادات باید همتزار با اختیارات 
باشد بر این نکته تایید کرد که درجه استقالل بانک 
مرکزی سال هاس��ت که نادیده گرفته ش��ده است. 
س��یف سخنان خود را اینگونه مطرح کرد "واقعیت 
مهمی که غالبا آگاهانه ی��ا از روی ناآگاهی نادیده 
گرفته می شد درجه استقالل بانک مرکزی در نظام 
اقتصادی کشور و نیز حیطه اختیارات این بانک در 
نظام پولی و بانکی به ویژه در بعد نظارت بر بانک ها 
در مقایس��ه ب��ا موقعی��ت بانک مرک��زی در اغلب 
کشورهاست که مستقیما براثر بخشی بانک مرکزی 
موثر است که فعال از آن می گذرم و نیاز به فرصت و 
بحث مفصلی دارد اما در این شرایط حداقل انتشار 
از اصحاب رس��انه و تحلیلگران مس��تقل این است 
که به اصل منطقی س��نجش عملکرد متناس��ب با 

اختیارات، توجه حرفه ای است."
هرچند در کلیت مساله استقالل بانک مرکزی 
و جای خالی آن؛ موضوعات و مس��ایل مختلفی را 
می توان مطرح کرد ام��ا نکته قابل توجه و مدنظر 
آن اس��ت که س��یف در طول تمام س��ال هایی که 
تکیه بر مس��ند بانک مرکزی زده اس��ت نتوانست 
آنطور که باید حداقل اس��تقالل خود را حفظ کند 

چه برسد به استقالل بانک مرکزی.

داستان های مشابه
ش��اید با یک مثال مقایس��ه ای بسیار راحت تر 
بتوان عملکرد این سال های سیف را مورد ارزیابی 
قرار داد. س��ال هایی که تمام داس��تان ها و اتفاقات 
آن بی شباهت به داستان ها و جریانات دوره ریاست 
محمود بهمنی بر بانک مرکزی بود. از دالر 1220 
گرفته تا دالر 4200 و یا داستان پیش فروش های 

سکه ای که پایشان به سوپرمارکت ها هم رسید. 
طی روزه��ای اخیر خبر اس��تعفای وزیر امور 
خارجه انگلیس به عنوان یک خبر پرحاش��یه روی 
خ��ط خبرگزاری ها قرار گرف��ت و دلیل آن به این 
موضوع بازمی گش��ت که خط فکری نخست وزیر و 
وزیر در یک راستا نبود به این معنا که نخست وزیر 
معتقد بود خروج این کش��ور از اروپا باید به نرمی 
باش��د اما وزیر امور برگزیت انگلیس معتقد باید به 

یکباره باید از اروپا جدا شد.
آنچه مس��لم است مغایرت سیاست های وزیر و 
نحس��ت وزیر منجر به استعفای وزیر شد اما چنین 
حالتی را هیچ گاه در ایران مش��اهده نخواهید کرد 
ب��ه این معنا که هیچ وزیر و مقام باالدس��تی؛ برای 
تع��ارض سیاس��ت های خود با سیاس��ت های مقام 
باالدستی اقدام به استعفا نمی کند. اگر بنا باشد که 
این داس��تان را با حکایت سیف و عملکرد در بانک 
مرکزی مقایسه کنیم این نکته حاصل می شود که 
اگر بانک مرکزی اس��تقالل ن��دارد و یا اینکه به هر 
دلیلی این اس��تقالل خدش��ه برداشته است، بخش 
اعظ��م آن به رئیس آن ب��از می گردد چراکه وی به 
منظور دفاع از سازمان تحت امر خود و استقالل آن 
هم که شده می تواند اقدام به استعفا کند اما هیچ گاه 

چنین مساله ای در مورد سیف اتفاق نیفتاد.

انتقادات کارشناسانه
هرچن��د برخ��ی کارشناس��ان و تحلیلگ��ران 
اقتصادی براین باورند که عملکرد س��یف در مورد 
تورم و ساماندهی موسس��ات غیرمجاز تا حدودی 
مطلوب ب��وده اما اگر بنا باش��د نمره ای به س��ایر 
اقدامات وی در زمینه کنترل نقدینگی به خصوص 
در بخ��ش پول و به طور واضح پایه پولی نمره داد؛ 

قطعا سیف نمره ناپلئونی هم نخواهد گرفت.
آنچ��ه از آمارها بر می آید در طول س��ال های 
اخیر حدود 20 درصد به پایه پولی کش��ور افزوده 
ش��ده و این به معنای عدم موفقیت بانک مرکزی 

در حل این مساله بوده است. 
در تمام این س��ال ها سیف به عنوان رئیس کل 
بان��ک مرکزی همواره دنباله رو سیاس��ت های دولت 
بوده اس��ت و با این وجود اگر قرار بود بانک مرکزی 
استقالل داشته باشد شرط اول و مهم آن این بود که 
سیف به عنوان رئیس کل بانک در سیاست های خود 
مستقل عمل می کرد حتی اگر این استقالل به قیمت 

استعفای وی تمام می شد اما هیچ گاه چنین نکرد.
وجود 1600 میلیارد تومان نقدینگی در کش��ور 
دقیقا نتیجه و حاص��ل از عملرد این نهاد حاکمیتی 
به عنوان ناظر بازارهای پولی و مالی کشور بوده است 
و شاید بتوان اینگونه تعبیر کرد که اگر هیچ کس در 
کشور نمی دانست دالر قرار است به مرزهای 7 تا 8 هزار 
تومان برسد؛ سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی 
باید می دانس��ت. از سوی دیگر اگر هیچ اقتصاددان و 
تحلیلگری در کش��ور نمی دانست که قیمت طال بعد 

دالر نوس��ان را به خود خواهد دید، س��یف به عنوان 
رئیس کل بانک مرکزی باید می دانست و الی آخر ...

تفکیک حوزه ها
 قدر مسلم اگر استقالل بانک مرکزی به لحاظ 
قواعد وجود ندارد اما سیاست گذاری های این نهاد 
می تواند از اس��تقالل برخوردار باش��د و زمانی که 
میان این دو تفکیک قایل ش��ویم به مراتب شاهد 
اتفاقات به مراتب بهتری در اقتصاد کشور خواهیم 
بود. بی شک رئیس کل بانک مرکزی در رویارویی 

ب��ا چنین روی��ه ای باید از چن��ان صالبت علمی و 
اجرایی برخوردار باشد تا سیاست وی تحت الشعاع 
س��ایر سیاس��ت ها قرار نگیرد نه اینکه به واس��طه 
سیاست های مالی و بودجه ای کشور سیاست های 

بانک مرکزی را خدشه دار کند.
بررسی ها از عملکرد تمام روسای بانک مرکزی 
بعد از مرحوم نوربخش این نکته را یادآور می کند که 
در تمام این سال ها، این روسا دنباله روی سیاست های 
مالی و بودجه ای دولت بودند و این درحالی است که 

این مساله باید کامل حالت معکوس داشت.

سیاست روز اما و اگر استقالل بانک مرکزی را بررسی می کند؛

اختیارات 5 بندی رئیسمستقلیادنبالهرو
آنچه در سر فصل اختیارات و وظایف بانک مرکزی آمده است در 5 بند خالصه شده 
است به این ترتیب که این نهاد پولی و مالی مکلف است طبق مقررات ماده 11قانون پولی 
و بانکی کشور مصوب 1351به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور نسبت به 
انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، تنظیم 
مقررات مربوط به معامالت ارزی و تعهدیا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول 
و اعتبار و همچنین نظارت معامالت ارزی؛ نظارت بر معامالت طال و تنظیم مقررات مربوط به 

این معامالت با تصویب هیات وزیران و در نهایت نظارت بر صدور 
با  آن  به  تنظیم مقررات مربوط  و  ایران  رایج  و ورود پول 

تصویب شورای پول و اعتبار اقدام کند. 
با  به  نیاز  نه  که  روشن  و  وظایفی صریح 

اما  آنچنانی؛  تغییر  و  دارد  نویسی 
است  این  است  مساله  آنچه 

مرکزی  بانک  متولیان  که 
و  درست  اجرای  توان 
را  بند  چند  همین  کامل 
هم ندارند و هربار بهانه 
مطلوب  برای  را  تازه ای 
نبودن اقداماتشان رو 

می کنند. 

نمای نزدیک


