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 استقبال کم نظیر سهامداران
به سهام بانک  پاسارگاد

بانک  پاسارگاد پس از برگزاری موفقیت آمیز مجمع 
عمومی س��الیانه و بازگش��ت به بورس، مورد اس��تقبال 
کم نظیر فعاالن بازار سرمایه و سرمایه گذاران قرار گرفت.

خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی 
این بانک ضمن اعالم این خبر گفت: نماد بانک  پاسارگاد 
از لحظه  بازگش��ایی باعث رونق بسیار در بورس و ایجاد 
هیجان بسیار در بین سرمایه گذاران شده است. به طوریکه 
در م��دت 9 روز از زمان بازگش��ایی، تعداد 4 میلیارد و 
387 میلی��ون و 744 هزار س��هم ای��ن بانک در بورس 
معامله ش��ده  است.وی ادامه داد: بانک  پاسارگاد با توجه 
به پیشینه فعالیت و همچنین جایگاه بسیار ارزشمندی 
که در ش��بکه بانکی کش��ور و جهان داراست، آینده ی 

بسیار درخشان و موفقی را پیش رو خواهد داشت. 

 تامین نیاز ارزی کشور 
با ارز صادرات غیرنفتی

مدیرعام��ل بانک توس��عه صادرات گف��ت: میزان 
صادرات محصوالت غیر نفتی به طور تقریبی با میزان 
واردات برابر اس��ت به طوری که ارز حاصل از صادرات 

غیرنفتی می تواند نیاز کشور به ارز را تامین کند.
 عل��ی صالح آبادی اف��زود: مناب��ع ارزی حاصل از 
صادرات محصوالت غیرنفت��ی باید به چرخه اقتصادی 
کشور برگردد تا ارز مورد نیاز کشور تامین شود. وی با 
اعالم این مطلب ک��ه ارز حاصل از صادرات محصوالت 
غیرنفتی باید برای واردات کاال صرف شود، اظهار داشت: 
صادرکننده می تواند ارز صادراتی خود را به واردکننده 
دیگری بفروش��د و یا اینکه خود به طور مس��تقیم کاال 
برای شرکت خودش وارد کشور کند.طبق دستورالعمل 
جدید روش های مختلفی که یک صادرکننده می تواند 
ارز صادراتی خود را به چرخه تجاری کش��ور برگرداند، 
احصا ش��ده اس��ت و نح��وه رهگیری آن متناس��ب با 

دستورالعمل های بانک مرکزی مشخص شده است

 عملکرد مثبت بانک کشاورزی
در حوزه اعتبارات و پرداخت تسهیالت

فرهاد فنودی عضو هیات مدیره بانک کشاورزی در 
نشست هم اندیشی با حضور عباس معمارنژاد معاون امور 
بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و عباس مرادپور مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه 
این وزارتخانه و مدیران ارشد بانک کشاورزی برگزار شد، 
ضمن ارائه عملکرد بانک در حوزه اعتبارات و مقایسه آن 
با مقطع مشابه سال گذشته، کارکرد بانک در این حوزه 

را مثبت و دارای سیر صعودی ارزیابی کرد.
فنودی با اعالم رشد 19 درصدی تسهیالت پرداختی 
نسبت به سال گذشته و پرداخت 291 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت از ابتدای سال 97 تا پایان آذر، اولویت های بانک 
در بخش تسهیالت را شامل حمایت از طرح ملی توسعه 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری، اشتغال فراگیر، جذب 
اعتبارات صندوق توسعه ملی، مشارکت در اجرای طرح های 
پرورش ماهی در دریا، تاسیسات گلخانه ای، مکانیزاسیون 

کشاورزی و پرداخت تسهیالت قرض الحسنه برشمرد.

اخبار

 امکان تعویض "اخزا" با سهام فراهم می شود
دبیر کمیته فقهی بورس گفت:درخصوص اس��ناد 
خزانه اسالمی قابل تعویض با سهام اگر نسبت تبدیل 
هر ورقه خزانه با س��هام معین در مقطع سررسید این 
اوراق تعیین شود و قیمت روز این سهام مالک تبدیل 

قرار گیرد، انتشار آن بالمانع است.
 مجید پیره با اش��اره به آخرین جزییات مصوبات 
این کمیته گفت: در ابتدای جلسه، مصوبه کمیته فقهی 
درخصوص وارانت س��بد سهام مطرح ش��د و با توجه 
ب��ه اینکه این کمیته پیش از ای��ن قراردادهای اختیار 
معامله سبد سهام را پذیرفته بود، وارانت سبد سهام را 
هم از نظر فقهی مشابه قراردادهای اختیار معامله سبد 

سهام دانست و بر این مبنا آن را تایید کرد .
وی افزود: از آنجا که وارانت سبد سهام این قابلیت 
را دارد که ریس��ک های مربوط به نوس��انات سبدی از 
س��هام معین را پوشش دهد و کسی که حق معامله را 
در وارانت س��بد س��هام دریافت می کند، این حق را به 
دست می آورد که در صورت تمایل در زمان معینی در 
آین��ده این معامله معین را انجام دهد؛ لذا برای دارنده 
حق این امکان را فراهم می آورد که بخشی از مخاطرات 

مربوط به نوسانات سبد سهام را پوشش دهد.
دبیر کمیته فقهی س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
ادامه داد: کمیته فقهی هم با بررس��ی جوانب فقهی، با 
این موضوع موافقت کرد و بر این مبنا عالوه بر اینکه قبال 
درخصوص دارایی های تکی و معین به تصویب رسیده 
بود در جلسه اخیر، وارانت سبد سهام هم تایید شد. وی 
با بیان اینکه در جلسه گذشته کمیته فقهی درخصوص 
اضافه کردن کوپن س��ود به اسناد خزانه اسالمی بحث 
و تبادل نظر ش��د، توضی��ح داد: در نهایت، اعضا با این 
پیشنهاد موافقت کردند که اگر کوپن های سودی که در 

اسناد خزانه اسالمی قرار است اضافه شود.

خیابان حافظ

وسازی  صنعت افسارگسیخته خودر
احمدرضا هدایتی

اگرچه به رغم وعده های مسئولین محترم، قیمت دالر در 
س��ال جاری چندبرابر مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و با 
این که مجدداً با کاهش مواجه ش��د، اما همچنان حدود س��ه 
برابر قیمت قبلی خود ثابت باقی مانده است، با این حال این 
وضعیت نمی تواند بهانه معقول و منطقی برای افزایش قیمت 

خودرو توسط خودروسازان کشور باشد.
چراک��ه اوالً، قیم��ت خودروه��ای ایران��ی ب��ا توج��ه به 
کیفیت��ی که دارند، تقریباَ از همان ابتدا بیش از ارزش واقعی 

قیمت گذاری شده است.
ثانیاً مسئولین خودروسازی کشور طی سال های گذشته 

با معرفی چند خودرو تولید داخل که از آنها به عنوان خودرو 
ملی نام برده می ش��د، بارها اعالم کرده بودند که خودروهای 
مذک��ور کام��اًل بومی و تولید داخل اس��ت و در مورد س��ایر 
خودروها متناس��ب با نوع آن بین ۵۰ تا حدود 9۰ درصد به 

خودکفایی رسیده ایم.
ع��الوه بر ای��ن، ایران از نظ��ر تأمین م��واد اولیه صنعت 
)مانند؛ فوالد، مس، الستیک و سایر اقالم( کاماًل خودکفاست 
و متخصصی��ن و مبتکری��ن و قطعه س��ازان نی��ز بارها اعالم 
کرده ان��د که اگر خوردوس��ازان و دولت حمایت کنند، قادرند 

هر نوع قطعه ای را در داخل تولیدکنند.
البت��ه گاهی ای��ن گروه )قطعه س��ازان( نی��ز از موقعیت 
انحصاری خود برای افزایش قیمت ها سوءاس��تفاده کرده اند و 
متقاباًل خودروس��ازان نیز علی رغم اینکه از مزیت پیش فروش 
خودرو هم بهره مند هس��تند، اغلب در پرداخت دیون خود به 
آنه��ا تأخیر می کنند و از پرداخت به موقع طلب قطعه س��ازان 

اجتناب می نمایند.

در واقع به این ترتیب خودروسازان هم از مزیت پیش فروش 
س��ود می برند و هم از ش��رایط تحمیلی به قطعه س��ازان برای 
پرداخت دیرهنگام هزینه قطعات خریداری شده منعت می برند، 
البته گاهی مجبورند بخش ناچیزی از این منفعت طلبی ها را نیز 

به مشتریان یا تأمین کنندگان خود پرداخت نمایند.
در هرحال، مدیران خودروسازی کشور یا خدای ناخواسته 
در گذش��ته در م��ورد خودکفایی و عدم وابس��تگی در تولید 
خودرو مرتکب درغگویی ش��ده اند و یا هم اکنون برای کس��ب 
منفعت شخصی بیشتر )به عنوان مثال؛ از محل واردات( به این 
صفت رذیله متوسل شده اند، که در صورت صحت هر کدام از 

این دو وضعیت، مدیران مربوط باید برکنار و مجازات شوند.
در هر حال، خودروس��ازی که همانن��د یک مدیر دولتی 
از کیس��ه بیت الم��ال حقوق می گی��رد، اوالً تالش می کند در 
هر ش��رایطی و با هر عملکردی، خ��ود را از حداکثر حقوق و 
مزایا بهره مند س��ازد، ثانیاً احتماالً همین منفعت طلبی سبب 
می ش��ود بخاطر منافع شخصی ناشی از واردات قطعات، برای 

مبتکرین و تولیدکنندگان داخلی اهمیت چندانی قائل نشود 
و از دانش و محصوالت آنها اس��تقبال نکن��د، ثانیاً به راحتی 
س��فارش دوستان و بستگان و س��ایر مسئولین را برای جذب 
متخصص و غیر متخصص در مجموعه تحت سرپرستی خود 
بپذیرد و مرتکب ده ها خطای استراتژیک دیگر نیز بشود و در 

نتیجه صنعت را به ورشکستگی بکشاند.
بنابرای��ن، اگر قرار باش��د علت باال بودن قیمت تمام ش��ده 
خ��ودروی ایران��ی و س��ایر نابس��امانی های مط��رح در صنعت 
خودروسازی مشخص و قیمت آن در حد واقعی کاهش یابد، باید با 
آسیب شناسی دقیق علت های واقعی مانند؛ خصولتی بودن صنعت، 
وج��ود مدیران بی انگیزه و ناکارآمد در صنعت، عدم نظارت کافی 
و اثرگذار، عدم برخورد با مدیران متخلف، تحمیل بخش��نامه ها و 
دستورات نامناسب از سوی دستگاه های مختلف به خودروسازان، 
نامش��خص بودن دخل و خرج و نح��وه هزینه کرد درآمدها، عدم 
استفاده از دانش بومی، عدم خالقیت و نوآوری واقعی و امثال آن 

پرداخته و در جهت رفع آنها اقدام شود.  فارس

یادداشت

پاکسازی۴۰ مجتمع تجاری عرضه کننده پوشاک قاچاق
س��خنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال با بیان اینکه مقاومت در برابر برخورد 
باپوش��اک قاچ��اق زیاد اس��ت، گفت: با ح��دود 4۰ مجتمع تجاری ک��ه بالغ بر 

11۰واحد عرضه کننده پوشاک برند محرز قاچاق داشتند، برخورد شد.
حمیدرضا دهقانی نیا اظهار داشت: با اقدامی که تیم های عملیات در برخورد 

 ب��ا برندهای غیرمجاز داش��تند، با کمترین برخورد بیش��ترین آورده را داش��تیم. 
وی اف��زود: ب��ا حدود 4۰ مجتمع تجاری که بالغ بر 11۰ واحد عرضه کننده پوش��اک 

برند محرز قاچاق داش��تند، برخورد شد. 8۰ درصد واحدها خودشان اقدام به جمع آوری 
پوش��اک قاچاق کردند و مابقی را تیم عملیات جمع آوری کردند و به طور کلی این 11۰ 

واحد پاکسازی شدند.
دهقانی نیا گفت: تاکید ما بر ادامه دار بودن برخورد با این قاچاق است و باید به صورت 

مداوم این نظارت ها وجود داشته باشد.

خط کش 
الزام تخصیص ارز و ریال به صنایع اشتغال زا و صادراتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: منابع ارزی و ریالی باید در اختیار صنایع 
اشتغال زا و صادرات محور قرار گیرد.

رضا رحمان��ی افزود: برای پرداخت تس��هیالت به واحده��ای تولیدی باید 
اولویت بندی کرد و واحدهایی که در زنجیره تولید هس��تند، اشتغال زایی باالیی 

دارند یا تولید صادراتی، در اولویت قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه تسهیالت در نظر گرفته شده نباید به واحدهایی پرداخت شود که 

محصوالت آنها بازار ندارد، گفت: براس��اس مذاکراتی که با بانک مرکزی برای تأمین مالی 
واحدهای تولیدی انجام دادهایم، تالش می کنیم در یک برنامه شش ماهه تا پایان خردادماه، 
تس��هیالت مورد نیاز این واحدها را براساس اولویت بندی تأمین کنیم تا تولید افت نکند و 
به اشتغال آسیب نرسد و این واحدها باید به وزارت صنعت تعهد دهند که در صورت اخذ 

تسهیالت برای سرمایه در گردش، کاالیی را تولید می کنند که بازار دارد. 

خ توسعه  چر
رویه دولت در حذف یارانه نقدی

عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس با بیان اینکه روی��ه دولت در مورد 
حذف دهک ها مورد قبول مجلس نیست، تصریح کرد: مردم در این شرایط مقابل 

استانداری ها تجمع می کنند تا مجدد یارانه شان برقرار می شود.
محمد حسینی گفت: دولت تاکنون اقدام خاصی برای حذف دهک های باال 

انجام نداده و تنها وزارت صنعت اقداماتی جزئی انجام داد.
وی افزود: امس��ال دولت برای نخس��تین بار آمادگی یافته در این زمینه حرکت 

کند. درس��ت است که دولت برای استانداران ایجاد انگیزه کرده است اما اگر یارانه افراد 
را قطع کنیم و مبلغ را در همان استان به منظور رفع فقر مطلق و طرح های نیمه تمام به 
مصرف برسانیم، شاهد شرایط همسان نخواهیم بود. اگر در تهران یک میلیون نفر حذف 
شوند، یارانه به افراد بی بضاعتی تعلق می گیرد که شاید شمار اندکی نسبت به نیازمندان 

در استان ایالم داشته باشند که موجب عدم تعادل می شود.

نقشه راه 

همزمان با ابالغ سیاست های اصــــل 44 گروه معیشت 
کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه سال 84 
رهبر معظم انقالب، ایش��ان در 3بند؛ نکات مهمی 
را به متولیان و دست اندرکاران این بخش از اقتصاد 

تاکید و گوشزد کردند.
 معظم له در این 3 بند فرموده اند: سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساس��ی جمهوری اس��المی 
ایران مطابق بند 1 اصل 11۰ ابالغ می گردد. الزم 

است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:
1- اجرای این سیاس��ت ها مس��تلزم تصویب 
قوانین جدید و بعض��اً تغییراتی در قوانین موجود 
اس��ت؛ الزم اس��ت دولت و مجلس محترم در این 

زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
2- نظارت مجمع تش��خیص مصلحت نظام بر 
حسن اجرای این سیاست ها با اتخاذ تدابیر الزم و 
همکاری دس��تگاه های مسؤول و ارائه گزارش های 

نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.
3� در م��ورد »سیاس��ت های کل��ی توس��عه 
بخش ه��ای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها 
و بنگاه ه��ای دولتی« پ��س از دریافت گزارش ها و 
مس��تندات و نظری��ات مش��ورتی تفصیلی مجمع 
راجع به: رابطه خصوصی سازی با هر یک از عوامل 
ذیل اصل 44، نفش عوامل مختلف در ناکارآمدی 
بعضی از بنگاههای دولت��ی، آثار انتقال هر یک از 
فعالیته��ای صدر اص��ل 44 و بنگاه های مربوط به 
بخش��های غیر دولتی، می��زان آمادگی بخش های 
غی��ر دولتی و ضمانت ها و راه های اعمال حاکمیت 

دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشااهلل
نظریات مش��ورتی تفصیلی مجم��ع راجع به: 
رابط��ه خصوصی س��ازی با هر ی��ک از عوامل ذیل 
اص��ل 44، نفش عوام��ل مختل��ف در ناکارآمدی 
بعض��ی از بنگاه ه��ای دولتی، آث��ار انتقال هر یک 
از فعالیت های صدر اص��ل 44 و بنگاه های مربوط 
به بخش��های غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای 
غیردولتی و ضمانت ه��ا و راه های اعمال حاکمیت 

دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشااهلل.
 هرچن��د معظم له در 13 قبل نی��ز در بند 3 
این تذکرات به مس��اله واگذاری ها و بررسی دقیق 
و جامع آنها به متولیان گوشزد کرده اند اما نه تنها 
امروز که س��ال های س��ال اس��ت که گزارش های 
متع��ددی از این حیث که در واگذاری های صورت 
گرفته آن طور که باید اهلیت ها بررسی نشده و یا 

اگر هم ش��ده زد و بندهای گس��تردهای در بخش 
اعظمی از واگذاری ها به چشم می خورد. 

نااهل بودن مساله این است
از نمون��ه این اتفاقات می توان به ش��رکت هایی 
اشاره کرد که چندی پیش اسماعیلی نماینده مجلس 
با اعالم برخی از این اس��امی از فساد ها و رانت های 
صورت گرفته در این نوع واگذاری ها پرده برداش��ت 
و گف��ت: ش��رکت های بزرگی چون ماشین س��ازی 
تبریز، نیشکر هفت تپه، آلومینیوم المهدی، هپکو و 
پاالیشگاه کرمانشاه از جمله واگذاری هایی بودند که 

پروند نحوه واگذاری آنها در دست بررسی است. 
مش��کل  جدی تری��ن  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
خصوصی سازی نداش��تن اهلیت است به این نکته 
اشاره کرد که نااهل بودن یعنی افرادی که شرکت ها 
به آنها واگذار شده است، اهلیت الزم را ندارند و اگر 
بنا باشد یک واحد تولیدی خصوصی سازی شود به  
مفهوم این است که واحد به وسیله بخش خصوصی 
ادامه کار دهد و گسترش پیدا کند که اگر این گونه 
نباش��د و کارخانه تولیدی به س��مت ناب��ودی برود، 

یعنی دولت مال فروشی کرده است.
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  نماین��ده مجل��س  ای��ن   
ماشین س��ازی تبریز که واگذار ش��ده اس��ت 12۶ 
هکتار زمین کارخانه اس��ت و 83 ه��زار مترمربع 
زمی��ن و 4۰۰ آپارتم��ان دارد ک��ه 83۵ میلیارد 
تومان پول زمین های اطراف کارخانه اس��ت گفت: 
پول زمین های کارخانه و این واحد بیش از ۵ هزار 
میلیارد است، حداقل ۵۰۰ ماشین در این کارخانه 
وجود دارد که تکنولوژی را وارد کشور کرده و مادر 
صنایع است که یک واحد ماشین آالت آن نیز 1۰ 
میلیون یورو قیمت دارد ک��ه ۶87 میلیارد تومان 
این کارخانه به فروش رفته است که فردی که این 
کارخانه را خریداری کرده کاماًل نااهل بوده است.

وی افزود: نیش��کر هفت تپه نیز 2هزار و ۶۰۰ 
میلیارد تومان ارزش گذاری ش��ده که 9۰۰ میلیارد 
تومان فروخته شده است و گفته شده ۶8۰ میلیارد 
تومان بدهی دارد و 222 میلیارد تومان قرار ش��ده 

به دولت بدهد، یعنی سند کارخانه ای که ارزش 2 
هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان دارد خریدار در گام اول 
1۰ میلی��ارد تومان داده و به افرادی واگذار ش��ده 
است که اهلیت الزم را ندارند. به گفته این نماینده 
مجلس نیروگاه اصفهان نیز که در دولت قبل واگذار 
ش��ده 14۰۰ میلیارد تومان قیمت گذاری می شود 
ک��ه 1۰ درصد را نقد و بقیه را به اقس��اط پرداخت 
کند که این نیروگاه فق��ط 2هزار میلیارد تومان از 
دولت طلب دارد که نشان می دهد ارزیابی درستی 

از این تصدی گری ها در دولت وجود ندارد.
همچنین آلومینیوم المهدی نیز با قیمت بسیار 
پایینی واگذار شد که مجموع شمش و قراضه موجود 
در آن 3۵۰ تن محاسبه شد که 13۵ هزار تن شمش 
و ضایعات در آن کارخانه وجود داشت و ۵۰۰ میلیارد 
تومان هم زیر قیمت واگذار شد که با اعتراض مردم 
مواجه ش��د که با بررس��ی مجدد هیئت تجدید نظر 

34۶ میلیارد تومان به قیمت اولیه اضافه کرد.
وی افزود: در همین م��ورد )آلومینیوم المهدی( 
قان��ون می گوید جاهایی می توان از طریق مذاکره وارد 
ش��د که زیر 1۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد و 
انحصاری نباش��د که آلومینیوم المه��دی ۶۰ درصد 
آلومینیوم کش��ور را تأمین می کند. هپکو و پاالیشگاه 
کرمانشاه نیز نمونه های ناموفقی در واگذاری ها هستند.

مسیر انحرافی
اگرچ��ه این تع��داد از واگذاری ه��ای صورت 
گرفت��ه در ط��ول 13 س��ال اخیر تنها بخش��ی از 
واگذاری های اس��ت که انجام ش��ده و ب��ه اعتقاد 
کارشناس��ان و منتق��دان اقتصادی کش��ور اگر بنا 
باش��د به ش��کل جامع و کامل این ن��وع واگذاری 
بررسی ش��ود به تبع مشکالت و معضالت دیگری 
هم نمایان خواهد شد اما نکته مهم و اصلی در این 
میان آن اس��ت که نه تنها واگذاری ها نیس��ت که 
مشکل دار بلکه مس��اله اصلی اجرای درست قانون 
اس��ت که به گفته فوالد گر رئیس کمیسیون ویژه 
تولید ملی و نظارت و پیگیری بر اصل 44 کمتر از 

1۵ درصد این واگذاری ها واقعی بوده است. 

همچنی��ن ابتدای س��ال جاری ب��ود که رئیس 
کمیس��یون وی��ژه حمای��ت از تولید مل��ی و اجرای 
سیاس��ت های اص��ل 44 قانون اساس��ی از بررس��ی 
تخلف��ات اجرایی قانون واگذاری در قوه قضاییه خبر 
داد و گفت: در گزارش نظارتی از اجرای سیاست های 
اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بنگاه های دولتی به 
بخش غیردولتی 12 تخلف مشخص شد که با استناد 
به ماده 23۶ به قوه قضاییه ارجاع داده ش��د و موارد 
تخلف از قانون مذکور خارج از نوبت و در دادگاه ویژه 

کارکنان دولت مورد بررسی قرار می گیرد.
به گفته وی گزارش های نظارتی مجلس س��ه 
خروجی دارد، خروجی اول اعالم اش��تباه روش و 
رویه اجرای قانون به دولت و دستگاه های ذی ربط 
اس��ت، در بخش دوم ایرادات قانون احصا و نسبت 
به رف��ع و اصالح آن اقدام می ش��ود که در زمینه 
قانون سیاست های اصل 44 قانون اساسی 4 مورد 

اصالح قانون داشتیم.
از آن تاری��خ تاکنون قریب ب��ه 9 ما می گذرد 
اما همچنان جز اخبار مرب��وط به تخلفات صورت 
گرفته اخب��اری درخصوص اجرای حکم متخلفین 
و یا تدوین قوانین و مقررات محکم تر برای اصالح 
درس��ت این قانون منتشر نشده است. این اتفاقات 
در حالی رخ داده ک��ه مقام معظم رهبری نه تنها 
در زمان ابالغ سیاست های کلی اصل 44 که بارها 
و بارها در س��خنرانی های متعدد نسبت به اجرای 
درست این قانون و زمینه سازی برای حضور بخش 
خصوصی واقعی تاکید داش��ته اند و نقشه راه آن را 

هم برای متولیان ترسیم کرده اند. 
 نکته قابل توجه تر آن است که معظم له حتی 
در سخنرانی های خود به مساله فساد و امکان بروز 
برخی مشکالتی از این دست در بخش های مختلف 
از جمله این بخش اش��اره داشته و راهکار مقابله با 
آن را نیز به مسئوالن نش��ان داده اند اما متاسفانه 
همواره ش��اهد این قبیل تخطی ها و نارسایی ها در 

اجرا این دست قوانین هستیم.
ب��ه عن��وان مث��ال 2۰ اس��فندماه 92 بود که  
مقام معظم رهبری در جلس��ه تبیین سیاست های 
اقتص��اد مقاومت��ی ب��ا بی��ان اینکه "در گذش��ته 
سیاس��ت های گوناگونی در زمینه ه��ای اقتصادی 
ابالغ شده اس��ت؛ مثل سیاس��ت انرژی، سیاست 
تولی��د ملی، سیاس��ت اصل 44، سیاس��ت امنیت 
سرمایه گذاری، سیاست های آب و غیره؛ فرمودند؛ 
در آن سیاس��ت ها آنچه کانون توجه در هر بخشی 

بوده است، ارائه ی نقشه ی  راه بوده است.
ایشان در فرمایشات خود نکات متعددی را مطرح 
کردند که از مهمترین آن نکته نهم ایش��ان در این 
سخنرانی تحت عنوان "فسادستیزی" بود. معظم له 
در س��خنان خود فرمودند: م��ا اگر میخواهیم مردم 
در صحنه ی اقتصاد باش��ند، باید صحنه ی اقتصادی 
امنیت داشته باشد؛ اگر امنیت را میخواهیم، بایستی 
دست مفسد و سوءاستفاده چی و دورزننده ی قانون 
و شکننده ی قانون بسته بشود؛ مبارزهی با فساد این 
است؛ این باید جدی گرفته بشود؛ امروز خوشبختانه 
مسئولین این را میگویند، لکن گفتن کافی نیست. 
هم��ه ی مس��ئولین - چ��ه مس��ئولین اجرائی، چه 
مسئولین قضائی و چه مسئولین قوه ی مقننه - در 
این جهت مسئولند. مقام معظم رهبری شرط اصلی 
فسادستیزی را شفافسازی عنوان کردند و فرمودند: 
"شرط اصلی این فسادستیزی است؛ باید شفافسازی 
بش��ود، باید فضای رقابتی بهوجود بیاید، باید فضای 
با ثبات به وجود بیاید؛ فعاِل اقتصادی در این شرایط 
خواهد آمد و احس��اس امنیت خواهد کرد. آن وقت 
در یک چنین فضایی آن کس��ی ک��ه با ابتکار خود 
یا سرمایه ی خود یا کارآفرینی خود ثروتی بهدست 
می��آوَرد، نظام اس��المی از او حمایت میکند و تأیید 
میکند. اگر چنانچه فضا فضای سالمی شد، ]آنوقت[ 
کس��ب ثروت و کسب درآمد یک چیز مباح و مورد 

تأیید و مورد حمایت نظام است.
 در این زمینه و درخصوص عدم توجه متولیان 
به اجرای درست این قانون مهرداد الهوتی نماینده 
مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه با توجه به 
مش��کالت بودجه ای دولت ضرورت دارد که دولت 
دست از سر اقتصاد برداشته و فضا را برای فعالیت 
بخش خصوصی هموار کند به سیاس��ت روز گفت: 
آنچه مس��لم اس��ت در حال حاضر دولت از طریق 
مزای��ده مال فروش��ی می کن��د یعنی ب��رای دولت 
اهمیت��ی ندارد که کس��ی که ام��وال را خریداری 
ک��رده اهلی��ت دارد یا نه، چراک��ه در برخی موارد 

شخص هیچ سابقه و فعالیت مالیاتی ندارد. 
وی همچنین با بیان اینکه دقت الزم در تشخیص 
اهلیت واگذاری ها از سوی متولیان صورت نگرفته با 
تایید احتمال بروز فساد در برخی واگذاری ها گفت: 
راهی ج��ز باور کردن بخش خصوص��ی و کمک از 
این بخش برای توس��عه بخش های مختلف کش��ور 
به خصوص بخش های زیربنایی و توس��عه ای ندارد 

و دولت باید ین زمنیه را مهیا کند. 

سیاست روز اما و اگرهای خصوصی سازی را بررسی می کند؛

مال خری یا واگذاری؟!

مرک��ز پژوهش های مجلس با اش��اره به  بده��ی ح��دود 48.۶۶ میلی��ارد دالری نقشــــه راه
شرکت ملی نفت تا پایان سال 9۶ و کمتر بودن منابع مطمئن 
این ش��رکت در مقایسه با رقم پیش بینی شده برای بازپرداخت 
بدهی های آن در سال آینده، ۵ پیشنهاد در این زمینه ارائه داد.

مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی با انتشار 
گزارش��ی با عنوان »بررس��ی الیحه بودجه سال 1398 کل 
کش��ور 38 . بخش نفت« به بررسی منابع و مصارف بودجه 
شرکت ملی نفت ایران در الیحه بودجه سال 98 پرداخت.

براساس این گزارش، منابع شرکت ملی نفت ایران در الیحه 
بودجه سال 98 حدود 24.49 میلیارد دالر )1431 هزار میلیارد 
ریال( پیش بینی ش��ده اس��ت. این میزان مناب��ع از محل های 
زیر تأمین می ش��ود: الف(از محل ذخیره استهالک و اندوخته 
سرمایه ای 441 هزار میلیارد ریال، ب( از وام های داخلی 38۶ 
هزار میلیارد ریال، ج(از مح��ل وام خارجی 2۵7 هزار میلیارد 

ریال و د( از محل سایر دریافتها 347 هزار میلیارد ریال.
از دیدگاه بازوی کارشناس مجلس، نکات حائز اهمیت 

درخصوص منابع شرکت ملی نفت به شرح زیر است:
 بیش از 347 هزار میلیارد ریال منابع از محل س��ایر 

دریافت هاست که تحقق آن بعید است.
 از مح��ل وام های داخلی ح��دود 38۶ هزار میلیارد 
ریال منابع برای شرکت ملی نفت در نظر گرفته شده که با 
توجه به عدم توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی های قبلی 

تحقق آن دور از انتظار است.

 بی��ش از 2۵7 هزار میلیارد ری��ال از محل وام خارجی 
بوده که تحقق آن به انعقاد قراردادهای نفتی با س��رمایه گذاران 
خارجی منوط اس��ت. با توجه به محدودیت های پیشرو، امکان 
انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت های نفتی خارجی بسیار ضعیف 
می شود که از نشانه های آن، خروج شرکت های نفتی خارجی در 
قراردادهای نفتی فعال )تنفیذ شده( و ترک مذاکره قراردادهای 

در شرف انعقاد ازسوی شرکت های نفتی خارجی است.
 بی��ش از 441 هزار میلیارد ریال )معادل 7.۵ میلیارد 
دالر( منابع شرکت از محل ذخایر و اندوخته ها تأمین خواهد 
شد. درواقع، می توان گفت تنها منابع مطمئن شرکت بدون وام 

خارجی و داخلی همین رقم 441 هزار میلیارد ریال است.
براس��اس گزارش این مرکز پژوهش��ی، مصارف شرکت 
ملی نفت ایران در الیحه بودجه س��ال 98 در مجموع بیش 
از 1431 هزار میلیارد ریال پیش بینی ش��ده است که ۵12 
هزار میلیارد ریال برای سرمایه گذاری )حدود 8.7۶ میلیارد 
دالر( و 92۰ هزار میلیارد ریال )حدود 1۵.7 میلیارد دالر( 
برای بازپرداخت بدهی در قالب سه عنوان »وام ماده )32( و 
سایر وام ها«، »وام خارجی« و » بازپرداخت ودیعه بدهی ها 

و سایر پرداخت ها« در نظر گرفته شده است.
همچنین در بخش مصارف شرکت ملی نفت با توجه به 
اینکه ح��دود 92۰ هزار میلیارد ریال )حدود 1۵.7 میلیارد 
دالر( به منظور بازپرداخت بدهی های شرکت در سال 1398 
در نظر گرفته شده است، همه منابع مطمئن شرکت )441 

هزار میلیارد ریال( تکافوی این بازپرداخت را نخواهد داد.

براساس گزارش مرکز پژوهش مجلس؛
بدهی شرکت ملی نفت به 48/66 میلیارد دالر رسید

معاون بانک مرکزی گفت: سیاست های  باجـه بان��ک مرکزی درخص��وص رمزارزها، تا پشـت 
پایان سال اعالم می شود.

ناصر حکیمی گفت: رمزارزها مانند هر پدیده دیگری هم 
تهدید دارد هم فرصت؛ طبیعی اس��ت به صورت فرهنگی و 
سنتی و شاید بخاطر یک عکس العمل عادی انسانی، در برابر 
تغییر مقاومت می کنیم. وی افزود: وقتی یک پدیده جدیدی 
می آید، اولین رویکرد ممکن است، انکار باشد و برای انکار هم 

طبیعتاً اول به تهدید و مضرات آن تمرکز می کنیم.
مع��اون فناوری های نوین بانک مرکزی با تأکید بر اینکه 
همین موضوع درباره رمزارزها نیز صدق می کند، تصریح کرد: 
ش��اید در مرحله اول دیدگاه محافظه کارانه روی مخاطراتی 
که وج��ود دارد، تمرکز می کند؛ البته ای��ن مخاطرات وجود 

دارند و واقعی هستند.
حکیمی ادامه داد: اما واقعیت این است که هوشمندی 
انسان یا سیاس��ت گذار را باید به سمتی هدایت کند که از 
مزایای پدیده جدیدی که می آید)و از نظر ما متغیر مستقل 
اس��ت و چه ما بخواهیم و چه نخواهیم بازهم می آید(، بهره 

برداری کند و مواظب مخاطرات احتمالی آنهم باشد.
وی ب��ا بیان اینکه درباره رمزارزها نیز همین اتفاق درحال 
روی دادن اس��ت، افزود: رمزارزها در معقوالتی مانند پولشویی، 
رصدناپذی��ر بودن برخی از تراکنش ها، خروج ارز، اخالل گر در 
سیستم پولی مخاطراتی دارند که برکسی پوشیده نیست اما از 
طرفی فرصت هایی را برای سیستم بوجود می آورد که بتوانیم با 

استفاده از آن نظام های جایگزین مبادالت پولی را ایجاد کنیم.
معاون فناوری ه��ای نوین بانک مرکزی با تاکید براینکه 
رمزارزها ش��فافیت فوق الع��اده ای در مب��ادالت پولی ایجاد 
می کند، تصریح ک��رد: همچنین رمزارزه��ا می تواند موجب 
ایمن س��ازی دارایی های غیرمولد هم باشد. وی با بیان اینکه، 
رمزارز باتوجه به ش��فافیتی که به هم��راه دارد، فرصت های 
اس��تثنایی در اختیار سیس��تم پولی قرار می دهد، افزود: این 
مس��اله مخصوصاً درخصوص نقدپذیر ک��ردن یا قابل معامله 

کردن دارایی ها، راه حل دیگری در حال حاضر وجود ندارد.
حکیمی راه حل هایی که مبتنی بر نهادسازی باشد را بسیار 
پیچیده دانست و گفت: به همین دلیل این امر تا کنون محقق 
نشده است. ولی بالک چین با حذف نهاد واسط و میانی می تواند 
توسعه این محصوالت را در قالب رمزارز و سایر محصوالت خیلی 
راحت انجام دهد. بنابراین بیش از هر چیز دیگری ضمن اینکه 
باید این هوشمندی را داشته باشیم که مخاطرات و تهدیدها را 
شناس��ایی کرده و در مقابل آن سیاست های مناسب را اتخاذ 

کنیم نباید فرصت ها را به خاطر مخاطرات از دست دهیم.
وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی قباًل از اعالم 
سیاست های این بانک برای رمزارزها تا پایان شهریور 97 خبر 
داده بود ولی در عمل خبری از بانک مرکزی در این خصوص 
حداقل رسانه ای نشد، علت چه بود؟ گفت: برنامه ریزی ما این 
بود که سیاس��ت بانک مرکزی درخص��وص رمزارزها تا آخر 
ش��هریور امسال اعالم شود، سیاست ها حتی تدوین هم شده 

است منتهی در دست بررسی است.

تا پایان سال جاری اعالم می شود؛
سیاست های بانک مرکزی درخصوص رمزارزها


