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خبرخواننگاه سياستگذاري

تابسللتان 92 و در روزهللاي برگللزاري اجللاس 
2014 داووس بللود كلله براي نخسللتين بار امكان 
خصوصي سللازي در صنعت خودروي ايران حتي تا 
100 درصدي توسط حسن روحاني رييس جمهور 
مطرح شللد. خصوصي سللازي اي كه مي توانست با 
حضور برندهاي معتبر خارجي در ايران حال صنعت 
خودروي ايران را خوب كند و گام هاي جديدي براي 
خودروسللاز شللدن ايران بردارد. هر چند كه بعد از 
آن سخنراني و اظهارات رييس جمهور، سيرحضور 
برندهاي اروپايي و آسيايي در ايران منجر به خريد 
سللهام خودروسللازان داخلي نشللد امللا همچنان 
پيشنهاد خصوص سازي خودروسازان دولتي مفتوح 
ماند. البته اگرچه سهم دولت از سهام خودروسازان 
داخلي محدود است و طبق اعامي كه بارها از سوي 
روساي سازمان گسللترش ونوسازي صنايع ايران و 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اعام شده اين 
سهم به كمتر از 20 درصد مي رسد اما به دليل اينكه 
همچنان دولت از طريق شللوراي رقابت در تعيين 
قيمت دستوري قيمت خودروها سهم دارد موجب 

شده تا خودروسازان، دولتي خوانده شوند.
در 6 سال گذشته از عمر دولت تدبير و اميد بارها موضوع 
خصوصي سازي خودروسللازان در دستور كار وزارت 
صنعت، معدن وتجارت قرار گرفت اما آنچه پيگيري 
شللد چيزي نبود كه گامي به سمت خصوصي سازي 
پيش برود و در نهايللت جاده مخصوصي ها همچنان 
دولتللي باقي ماندند. البتلله در مقطعي مجددا برخي 
مدافعان خصوصي سللازي خودروسازان با ايده ادغام 
به سراغ پرونده قديمي رفتند كه اگر خودروسازان با 
يكديگر ادغام شوند مي توانند از قدرت عمل بيشتري 
در توليد و رقابت برخوردار باشند و آرزوي خودروساز 
شللدن ايران را عملي تر كنند.پرونده اي كه همچنان 
نيمه باز ماند تا شايد روزي كه تكليف خصوصي سازي 
خودروسللازان مشخص شللد اين پرونده هم يا بسته 
شود يا به سمت خودروسازان كوچك سوق داده شود .

پرونده خصوصي سللازي خودروسللازان داخلي فراز 
و فرود خاصي داشللته اسللت و هر بار به طريقي اين 
موضوع مطرح و مسللكوت شده است و جالب است با 
همه مخالفت ها و موافقت هايي كه تاكنون از سللوي 
مسللووالن دولتي شده اسللت اما اين پرونده هنوز نه 
كامل بسته شده و نه اجرايي تر شده است، روالي كه به 
نظر مي رسد گره هاي خصوصي سازي خودروسازان در 
جاي ديگري غير از وزارت صنعت يا جاده مخصوص 

باز مي شود. 
البته منصللور معظمي رييس سللازمان گسللترش 

و نوسللازي صنايع ايللران و معللاون وزيرصنعت روز 
گذشللته در گفت وگو با اقتصاد خودرو مجددا بحث 
خصوصي سازي خودروسللازان را به عنوان برنامه اي 
در دستوركار وزارتخانه خوانده و عنوان كرده است كه 
»اين برنامه مشللكات و موانعي دارد كه بخشي از آن 
به چالش بين قطعه سللازان و خودروسازان، و تعيين 

دستوري قيمت ها بازمي گردد.«
او حتي خواهان واگذاري قيمت گذاري به بازار شده 
و با طرفداري از اين ايده قديمي گفته است: »قيمت 
بايد در بازار تعيين شود، راه حل اصلي منطقي كردن 
قيمت است. در چنين شرايط فعاليت خودروسازان 
و قطعه سللازان رقابتللي و اقتصللادي خواهد شللد. 
خصوصي سازي واقعي در صنعت خودروسازي يكي 
از اصلي ترين ضروريات است كه بايد هرچه سريع تر 
خصوصي سازي واقعي در دستور كار قرار گيرد. آنچه 
در حال حاضر شللاهد آن هسللتيم خصوصي سازي 
نيست و بايد تصميم جدي در اين زمينه گرفته شود. 
البته شرايط آن هم بايد فراهم شود. خصوصي سازي 
واقعي جزء برنامه هاي اصلي وزارت صنعت است و ما 

هم منتظر اجراي آن هستيم.«
اين معاون وزير اگر چه سللعي كرده اسللت تا موانع و 
مشكات فراروي خصوصي سللازي خودروسازان را 
عنوان نكند اما شنيده ها از حال هواي دو خودروساز 
جاده مخصوص و قطعه سللازان نشان از تاش برخي 
قطعه سللازان نامدار براي خريد خودروسللازي هاي 
دولتللي را دارند تا بتوانند از حللق راي باالتري دراين 
شللركت ها برخوردار بوده و انحصار جديدي را براي 

خود ايجاد كنند.
 كنكاش ها در خصوصي سللازي جاده مخصوصي ها 
نشللان مي دهد در حالللي كه تصميللم دولت براي 
واگذاري خودروسللازان، واگللذاري صددرصدي به 
بخش خصوصي و اقعي اسللت اما برخللي رتبه داران 

قطعه سللاز كه در حال حاضر نيز سهم خوبي در اين 
صنعت دارند در تاش هسللتند بللا البي گري هاي 
خاص خود اجازه ورود رقيب به ميدان خريد سهام 
خودروسللازان را ندهند و با در اختيار گيري سللهام 
جللاده مخصوصي ها با يك تير به دو نشللان بزنند. و 
از اين پس هم تامين كننللده انحصاري قطعه براي 
اين خودروسللازي باشللند و در عين حال بتوانند با 
بازار انحصاري شان در كنار جذب سود بيشتر خود 
بازي دهنده بازار باشللند. بازي اي كه سيطره سلطه 

قطعه سازان را تكميل مي كند. 
حتي برخي سللكوت معللاون وزير صنعللت در مورد 
چالش هاي موجود در اين خصوصي سازي را بي ارتباط 
با اين موضوع نمي دانند و برخي فعاالن بازار در عين 
حال كه سللعي مي كنند خللود را از اظهارنظر در اين 
مورد دور نگه دارند اما خصوصي سازي خودروسازان 
را به شطرنجي تشبيه مي كنند.  اين گروه معتقدند كه 
بازي قطعه سازان در طي سللال هاي گذشته موجب 
شده تا خصوصي سازي واقعي در اين باره شكل نگيرد 
و دولت مقاومت بيشللتري براي واگذاري سهم اندك 

خود داشته باشد.
شللايد علم به هميللن رفتللار و تصميم گيري ها هم 
بللود كه موجب شللد بعللد از 5 سللال همچنان گره 
كور خصوصي سللازي خودروسللازان اجرايي نشده 
باشللد. روالي كه حتللي محمد شللريعتمداري وزير 
صنعللت معللدن و تجللارت را نيز مجاب كللرد تا در 
ارديبهشت ماه سال رسللما اعام كند »تا تعداد رقبا 
در خودروسازي ايران افزايش نيابد، امكان واگذاري 
سهام خودروسازان داخلي به بخش خصوصي وجود 

ندارد.«
 صحبتي كه عللدم رضايت وزارت صنعللت ، معدن و 
تجارت را به رخ كشللاند و نشللان داد كه وزير صمت 
نمي خواهد سيطره اين وزارتخانه بر خودرو را از بين 

ببرد و در عين حال قصد ندارد بازيگران صنعت خودرو 
را انحصاري كند. البته شللريعتمداري در لفافه دليل 
اين مخالفت را، كمبود رقبا در خودروسللازي كشور 
خوانده اسللت جمله اي كه آب پاكي را روي دسللت 
بازيگران صفحه شطرنج خصوصي سازي خودروسازان 

ريخته است. 
در واقللع وزارت صنعللت، معدن و تجللارت به عنوان 
متولي اصلي خصوصي سللازي صنعللت خودرو، فعا 
موافق واگذاري سللهام جاده مخصوصي ها به بخش 
خصوصي )چه داخلي و چه خارجي( نيست كه شايد 
يكي از داليل آن ماندگاري خودرو در زير چتر حمايتي 

دولت است. 
در طي سللال هاي اخير خودرو يكي از خاص ترين 
بخش هاي صنعتي كشللور بوده كه در همه حال در 
سلليبل توجه وزير صنعت و دولت بوده، از افزايش 
تعرفه واردات خودرو گرفتلله تا لغو برخي مصوبات 
)به نفع خودروسللازان(، همه و همه نشان مي دهند 
وزارت صنعت، معدن و تجارت كماكان در قامت قيم 
و حامي خودروسازان ظاهر شده و مي شود. جداي 
از اين موضللوع، حساسلليت هاي اجتماعي و حتي 
سياسللي در كنار گردش مالي باالي خودروسازي، 
مانع ديگري اسللت براي خللروج كامل دولت از اين 
صنعت. در واقع هرچه در دنيا به خودروسازي نگاهي 
بنگاهي و اقتصادي وجود دارد، در ايران سياسللي و 
غيراقتصادي به آن نگاه مي شود و اين موضوع خود 
ريشه در دولتي بودن صنعت خودروي كشور دارد.

در عين حال شللايد يكي ديگر از داليل اين نوع نگاه 
وزارتخانه نبود خريدار اصلح باشد كه موجب شد اين 
موضع تاكنون الينحل باقي بماند و قطعه سللازان را 

دست به نقد ترين خريداران معرفي كند. 
هرچند واگذاري سهام خودروسازان به شركت هاي 
خارجللي نيز گزينلله اي جللذاب به نظر مي رسللد و 
رييس جمهللوري هم موافللق و مدافع آن اسللت، با 
اين حال بللا توجه به اتفاقللات رخ داده در قرارداد رنو 
)سنگ اندازي خودروسللازان داخلي بر سر راه حضور 
مستقيم اين خودروساز فرانسوي(، راهكاري كه فعا 

بايد فراموش كرد. 
 بنابر اطاعات درج شللده در بللورس، در حال حاضر

14 درصد از سللهام ايران خودرو در اختيار دولت قرار 
دارد و سللايپا نيز 17.3 درصد از سهامش فعا دولتي 
به حسللاب مي آيد. اين در شرايطي است كه بسياري 
از كارشناسللان معتقدند اگرچه بخش اعظم سللهام 
خودروسازان داخلي در دست دولت نيست، با اين حال 
خصوصي سللازي واقعي نيز در صنعت خودرو شكل 
نگرفته و بخش اعظم سهام در اختيار شبه دولتي ها و 

حتي زيرمجموعه هاي خودروسازان قرار دارد.

كشللور ما به لحاظ جغرافيايي، 
ترانزيتي و موقعيت استراتژيك 
منطقه اي شرايط فوق العاده اي 
دارد كلله مي تواند از مزيت هاي 
مهللم مللا در تجللارت خارجي 
باشللد كه بايد از ايللن موقعيت 
بي نظير بهره برد. تصاحب سهم 
كشللورهايي كه جايگاه پايداري در بازار دارند، دشوار 
است اما فعاالن اقتصادي بايد فرصت هاي خوب موجود 
در بازارهاي جهاني را بشناسند و از آن حدكثر بهره را 
ببرند. متاسفانه رقابت هاي منفي، عدم آموزش و نگاه 
سنتي همواره از عواملي بوده كه در حركت موفق اين 
بخش در تجارت بين المللي آثار مخرب داشته است. 
بايد از پتانسلليل ها و مزيت هايي كه كشور در صنايع 
تبديلي و محصوالت استراتژيك غير نفتي دارد به نحو 
مثبتي بهره گيري كرد و فرصت هاي ايجاد شللده در 
بازارهاي صادراتي به خوبي شناخته و بهره برداري شود.

يكي از مهم ترين مشللكات صادركننللدگان ورود به 
بازارهاي هدف بدون بررسللي ابعاد و شرايط رقابت در 
اين بازارهاست. شناخت بازار، نيازسنجي مصرف كننده 
در بازارهللاي هدف و درك درسللت از ذائقه و تقاضاي 
مصرف كننللدگان در اين بازارها از ملزومات اساسللي 
ورود به بازارهاي صادراتي است. بنابراين يكي از عمده 
مشللكاتي كه در ايران وجود دارد، اين است كه بدون 
شناخت كافي وارد بازارها مي شويم و همين امر سبب 
مي شود كه واحدهاي توليدي و صنعتي آسيب ديده و 
در رقابت با ساير رقبا با شكست روبه رو  شوند. براي ورود 
به بازارهاي هدف بايد زمان بندي منطقي و شللناخت 

كافي وجود داشته باشد.
به عاوه شللناخت و مطالعه درست از توانمندي هاي 
صنعتي و تجاري كشللورهاي مختلف در امر صادرات 
نكته بسيار مهمي است كه فعاالن اقتصادي نبايد از آن 
غافل شوند، چرا كه ممكن است كشور هدف صادرات 
خود پتانسلليل كافي در توليد محصول صادراتي ما را 
داشته باشد يا بازار از آن محصول اشباع باشد. بنابراين 
بايد بازار هدف، كشور مقصد و محصول صادراتي به طور 

استراتژيك و كارشناسي شده انتخاب شوند.
خوشبختانه بسياري از شركت ها و واحدهاي توليدي 
در ايران اين قابليت را دارند كه پاسللخگوي نيازهاي 
منطقه باشللند، بنابراين اگر از اين فرصت با شناخت 
كافي از بازارهاي هدف استفاده كنيم، مي توانيم عاوه 
بر افزايش ميزان صادرات شاهد ماندگاري در بازارهاي 

هدف هم باشيم.
تغيير ديدگاه هاي سنتي و حركت به سمت بازارهاي 
مدرن و آموزش و بهره گيري از شيوه هاي نوين بازاريابي 
و روابط بين الملل، تجارت آموزش محور و شللناخت 
درست حقوق بين الملل، آشنايي و پياده سازي دقيق 
استانداردهاي بين المللي، تحول نوآورانه در شيوه هاي 
بسته بندي و طراحي محصوالت، شناخت صحيح ذائقه 
و خواسللت و نياز بازارهاي كشللورهاي مقصد، تاش 
همه جانبه، علمي و مطالعات عميق در جهت بهبود و 
ارتقاي كيفيت محصوالت، ايجاد شبكه توزيع مدرن، 
تقويت شللركتهاي رقابت پذير و كمك به گسللترش 
رقابت مثبت و سازنده از راهكارهاي مهم و موثر جهت 
حضور موفق در تجارت خارجي و كمك به رشد اقتصاد 

بين المللي است.
مشوق هاي صادراتي و ارايه تسهيات مناسب، كم بهره 
و بلندمدت، كاهش تعرفه هاي گمركي، تسهيل الزامات 
فني و تكنولوژيكللي و قوانين دسللت و پاگير و موانع 
موجود بر سر راه صادركنندگان، توجه به مزيت هاي 
بالقوه و بالفعل در صادرات كشور، فراهم كردن بسترهاي 
مناسب براي تجارت بيشتر واحدها با خارج از كشور، 
ايجللاد واحدهللاي بازاريابي در بخش هللاي دولتي و 
سفارتخانه ها و واگذاري اعتبارات ارزي نيز مي تواند به 
توسللعه صادرات در اين بخش و خروج از ركود كمك 

شايان توجهي كند.
 همچنين براي تسخير بازارهاي منطقه اي و جهاني 
وجود مراكز بازاريابي و فروش، نقش اساسللي دارند. با 
وجود تمام چالش ها و مشللكات موجود افق روشني 
پيللش روي صللادرات و حضور موفق كشللورمان در 
بازارهاي جهاني قرار دارد و تحقق هدف مهم توسللعه 
پايدار صادرات نيازمند يك عزم ملي و مديريت درست 

و كارشناسانه در تمامي عرصه هاست.
مشاور كميسيون اقتصادي مجلس 

عبدالناصر همتي رييس  كل بانك مركزي در حكمي 
غامرضا پناهي را به سرپرسللتي معاونت ارزي بانك 
مركزي منصوب كرد. پناهي داراي كارشناسي ارشد 
مديريت امور بانكي اسللت. رييللس اداره كل خارجه، 
مدير امور بين  الملل، معاون مديرعامل بانك ملي در 
امور ارزي و بين  الملل، معاونت اداره امور شعب شرق 
تهران بانك ملي و سرپرست اداره امور شعب مناطق آزاد 
اين بانك از جمله سوابق كاري پناهي به شمار مي رود.

پيللش از ايللن، احمدعراقچللي از مردادماه پارسللال 
مسووليت معاونت ارزي بانك مركزي را عهده دار بود.

چهاردهم مردادماه امسال بود كه سخنگوي قوه قضاييه 
اعام كرد: »معاون ارزي بانك مركزي كه ظاهرا بركنار 
نيز شده بود در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي امروز 
بازداشت و به زندان منتقل شده است.« غامحسين 
 محسللني اژه اي در گفت وگويي تلويزيوني اعام كرد: 
همچنين كارمند يكي از معاونت هاي رييس جمهوري 
به همراه چهار دالل و يك صراف غيرمجاز نيز احضار و 
پس از تحقيقات و تفهيم اتهام، با قرار بازداشت موقت، 

روانه زندان شدند. ايرنا

مهدي كريمي تفرشي

نرگس   رسولي 

ادامه از صفحه اول

نمي توان باتوجه به تعهللدات جديدي كه دولت بر 
پيكره خودروسللازان وارد كرده انللد  قيمت گذاري 

صحيحي را انجام داد .
 دولت چندي پيش بود كه براي خروج بازار خودرو 
از ركود به دو خودروسللاز بزرگ دولتي دستور داد 
تا با پيش فروش سلليصد هزار خودروي جديد، بازار 
را مديريللت كللرده و از ركود خارج كنند. فروشللي 
كه بدون توجه بلله افزايش هزينه هاي تمام شللده 
خودروسازان انجام شد و آنها را مكلف كرد تا با همه 
مشللكات مالي شان تا پايان سللال آينده تمام اين 

تعهدات را پاسخ دهند .
 ايللن امر با درنظللر گرفتن افزايللش قيمت فوالد و 
محصوالت پتروشلليمي خبر از رشللد زيان انباشته 
خودروسللازان از محل تعهللدات جديد مي دهد كه 
همين امر هم قيمت گذاري را با مشكات جديدي 

مواجه مي كند .
 بللا اين حللال شللرح ايللن شللرايط به معنللي رد 
خصوصي سازي نيسللت كه اتفاقا خصوصي سازي 
اصالتا ايده خوبي است اما براي شركت هايي كه قرار 
اسللت وارد فاز خصوص سازي شوند روال انجام اين 
اتفاق حائز اهميت است. در شرايط توفان زده فعلي 
كه نمي توان پيش بيني دقيقي از آينده اقتصاد كشور 
داشت تكيه بر خصوصي سازي تصميم گيري محكوم 

به شكستي است كه بهتر است كمي با تامل بيشتر 
و در زمان مناسب انجام شود. در حقيقت دولت بايد 
مسللووليت خود را در قالب تعهداتللي كه به گردن 
خودروسازان داخلي واگذار كرده است، قبول كند و 
با پاس كاري مشكات به دامن بخش خصوصي زيان 

انباشته صنعت خودرو را به گردن ديگري نيندازد.
در همين حال عده اي با طرح اين سوال كه آيا واقعا 
خصوصي سازي تنها راه نجات صنعت خودرو است؟ 
اين گونه عنوان مي كنند كه خودروسللازي در ايران 
با خصوصي سللازي هم پيشللرفت نمي كند كه اين 
درست نيسللت. در حقيقت خصوصي سازي واقعي 
در شللرايط فعلي كشللور امكان پذير نيست و شايد 
شللركت هاي بزرگ در اين فرآيند دچار زيان هاي 
غيرقابللل جبراني شللوند بنابراين اگللر دولتمردان 
قصللد دارنللد مجللددا پرونللده خصوصي سللازي 
خودروسللازان كشللور را باز كنند بهتر است ابتدا با 
اجراي خصوصي سازي شللركت هاي كوچك، توان 
خللود از اجراي خصوصي سللازي خوردوسللازان را 
محك بزنند و بعد سراغ شركت هايي بروند كه چند 
ده هزار نفر كارگر دارند و خصوصي سازي مي تواند 

آنها را متضرر كند .
 زماني خصوصي سللازي واقعي انجام مي شللود كه 
دولت هللا دخالتي در نللوع تصميم گيللري مديران 

شللركت هاي خصوصي سازي شللده نداشته باشند 
و اگر قرار باشد با شرط عدم تعديل نيروها، دخالت 
در تصميم گيري هللاي قيمتللي و... دولت همچنان 
حضور خود را در شركت هاي خصوصي شده حفظ 
كند؛ اين روال به هيچ وجه خصوصي سازي نيست. 
دولت بايد قبل از اجراي اين روال در صنعت خودرو 
تصميم بگيرد كه هيچ دخالتللي در نحوه مديريت 
اين شللركت ها بعد از خصوصي سازي نداشته باشد. 
يا حداقللل براي تمرين عدم دخالللت اين روال را با 
شللركت هاي كوچك به پيش ببرد و بعد از آزمون و 
خطاي سطح پايداري خود سراغ شركت هاي بزرگ 

و تاثيرگذار برود .
شللركت هاي بزگ همچللون ايران خودرو و سللايپا 
بيش از هر چيز يك شللركت سياسللي هستند كه 
تاثير زيادي در اقتصاد دارند و نمي توان نسللبت به 
سرنوشللت آنها بي تفاوت بود. دولللت بايد در مورد 
اين شللركت ها به نحوي عمل كند كلله تجربه تلخ 

خصوصي سازي هپكو بار ديگر تكرار نشود .
 در كشور ما هنوز با مفاهيمي همچون تعديل نيرو، 
ورشكسللتگي و... آشنا نشللده ايم، خصوصي سازي 
بللا مجموعلله عملكردهايي همراه اسللت كلله بايد 
دولللت از آنها حمايللت كند. براي مثال نخسللتين 
گام در خصوصي سللازي مواجه شللدن بللا كلمات 

خشونت آميزي همچون تعديل نيرو است و مديران 
شركت هاي خصوصي نيازمند حمايت دولت براي 

اجراي چنين تصميمات بزرگي هستند. 
 متاسفانه تجربه هاي قديمي نشان داده است كه در 
كشور ما در مقابل خصوصي سازي موفق نبوده ايم و 
شركت هاي بزرگ در اين چرخه شكست خورده اند 
و به اين جهت باتوجه به شللرايط پيش رو حداقل تا 
چندين مللاه آينده تصميم به خصوصي سللازي در 
مجموعه هاي دولتي به نفع كشور و اقتصاد نيست .

 شللايد بهتر اسللت دولتمردان به جللاي پاس كاري 
مشللكات به دامن بخش خصوصي بلله فكر تغيير 
رويكرد مديريتي خود باشللند. براي مثال در بخش 
خودرويي يكي از اتفاق هايي كه با خصوصي سازي 
روي مي دهد واگذاري قيمت گذاري در بازار است؛ 
رويللدادي كه دولللت مي توانللد از هم اكنون زمينه 
پياده سللازي آن را انجام داده و با كوتاه كردن دست 
شللوراي رقابت با قيمت گللذاري دسللتوري براي 

هميشه خداحافظي كند. 
 در همين حال همانند تجربه همه كشورها دولت با 
پياده سازي نظام تامين اجتماعي به شركت ها كمك 
كند با واژه هايي همچون تعديل نيرو و ورشكستگي 
روبلله رو شللده و حمايت هاي الزم از سللوي دولت 

انجام گيرد.

 شرايط خصوصي سازي را نداريم 

وزير نفللت در اباغيه اي خريد 
84 قلم كاال و تجهيزات خارجي 
مورد نياز صنعت نفت را كه داراي 
توليد مشللابه داخلي هستند، 
ممنللوع كرد. بيللژن زنگنه اين 
دستور را با هدف اجراي منويات 

رهبر معظم انقاب اسامي در حمايت از كاالي ايراني 
و اجللراي قانون »حداكثر اسللتفاده از توان توليدي و 
خدماتللي در تامين نيازهاي كشللور و تقويت آنها در 
امر صادرات« صادر كرده اسللت. بر اين اساس، عاوه 
بر اجراي مصوبللات هيات وزيران در ممنوعيت خريد 
كاالي خارجي داراي مشللابه داخلللي، خريد كاالها و 
تجهيزات خارجي فهرست پيوسللت اين اباغيه نيز 
از سوي شللركت هاي اصلي و تابعه پيمانكاران طرف 
قرارداد آنها )به  صورت مستقيم و غيرمستقيم( ممنوع 
مي شللود. در اين اباغيه تاكيد شده است كه مديران 
 عامل شركت هاي اصلي با تعبيه سازوكارهاي كنترلي 
و نظارتي براي حصول اطمينان خريد كاالهاي ياد شده 
از سازندگان داخلي بر حسن اجراي آن نظارت داشته 
باشند. تجهيزات سرچاهي و تاج چاه، پكيج نمك زدايي، 
انواع ضدخوردگي، كاتاليست بازيابي گوگرد و تابلوي 
كنترل سرچاهي از جمله كاالهايي به شمار مي روند كه 

واردات آنها ممنوع شده است.وزارت نفت 

 فرشللاد حيدري معاون نظارتي 
بانك مركزي بللا تاكيد بر اينكه   
هيچ برناملله اي بللراي افزايش 
تعداد بانك ها نداريم، گفت: بانك 
مركزي از ادغام بانك ها استقبال 
مي كنللد. وي در خصوص ثبت 

زيللان در صورت هاي مالي تعللدادي از بانك ها اظهار 
داشت: زيان ها تماما مربوط به يك دوره مالي نيست بلكه 
بخش عمده اي از زيان برخي بانك ها مربوط به ذخيره 
مطالبات مشكوك الوصول است كه عمدتا مربوط به 
تسهيات پرداخت شده در سنوات قبل است كه براي 
آنها ذخيره كافي گرفته نشده است و در اين سال ها با 
شفاف سازي به  عمل آمده به تدريج اين اصاحات در 
صورت مالي اين بانك ها منعكس شللده است. معاون 
نظارتي بانك مركزي با بيان اينكه همه بانك هاي دولتي 
و خصوصي را در قالب برنامه اصاح نظام بانكي، اصاح 
خواهيم كرد تا بانك ها به سمت سامت و ثبات مالي و 
سودآوري حركت كنند، گفت: اميدواريم در يك برنامه 
10 ساله عمليات كليه بانك هاي كشور شفاف تر شده و 

داراي استحكام و ساختار مالي استاندارد شوند.

صادرات و فقر اطالعات اقتصادي

پناهي جايگزين عراقچي شد 

 ممنوعيت خريد 84 كاالي نفتي

از ادغام بانك ها استقبال مي كنيم 

   حس�ن روحاني رييس جمهوري در اجالس ۲۰۱۴ داووس ، وعده فروش سهام خودروسازان 
كش�ور را حتي در حد ۱۰۰ درصد، به خارجي ها داد و اعالم كرد دول�ت آمادگي الزم را براي اين 

ماجرا دارد. 
   رييس جمهوري در همايش صنعت خودرو ايران در سال ۹۵: »دولت« بنگاهدار خوبي نيست. 
خروج دولت از خودروسازي، نه تنها مي تواند در قالب سهام فروشي به داخلي ها انجام شود؛ بلكه 

امكان اجراي آن از ناحيه واگذاري سهام به بخش خصوصي خارجي نيز وجود دارد.
   رييس جمهوري حدود 3 سال پيش در جريان يكي از جلسات هيات دولت، دستور واگذاري 

باقيمانده سهام دولت در شركت هاي خودروساز به بخش خصوصي را داده بود.
   منصور معظمي رييس س�ازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران: سهام خودروسازان پس از 
شفاف سازي، بايد به بخش خصوصي واگذار شود و مهم نيست خريدار، داخلي باشد يا خارجي. 
   هاش�م يك�ه زارع مديرعامل ايران خودرو ني�ز در همايش صنعت خودروي ايران س�ال ۹6: 

خصوصي سازي صنعت خودرو را نجات خواهد داد.

خبر آخر

بانك مركزي با تاكيد بر اينكه ارز مورد نياز براي واردات 
دارو و كاالهاي اساسللي با نللرخ 4200 تومان تامين 
مي شللود، از تعريف سازوكاري جديد براي تامين نياز 
ارزي مردم با هللدف حفظ ارزش دارايللي خبر داد. با 
اجرايي شدن بسته جديد ارزي دولت كه در روزهاي 
گذشته توسللط رييس كل اين بانك اعام شد، داد و 
ستد آزادانه ارز توسط واردكنندگان، صادركنندگان و 
صرافان با قيمت توافقي در بازار مجاز شده است. بازار 
ثانويه كه بازار عمده فروشي ارز و محلي براي تامين ارز 
كاالهاي مورد نياز كشللور غير از موارد اساسي است با 
نقش آفريني همه بازيگران شكل يافته و نرخ آن بدون 
مداخله بانك مركزي در مكانيسم بازار به دست آمده 
و به طور طبيعي كشف نرخ در آن ادامه خواهد داشت. 
همچنين بانك مركزي بر اساس تكليف تعيين شده 
توسط دولت، اين اطمينان را به مردم مي دهد كه تمام 
تقاضاهاي كاالهللاي اساسللي و دارو را با نرخ مصوب 
4200 توماني پاسخ دهد و نگراني از بابت تامين منابع 
اين كاالهللا وجود نخواهد داشللت. همان گونه كه در 
روزهاي اخير بر اساس بسللته سياستي جديد ارزي، 
عمليات بازار انجام شده است، صرافي ها مي توانند در 
قالب بخشنامه هاي بانك مركزي اقدام به خريد و فروش 
ارز كنند. قيمت ارز به دست آمده از مجموع معامات 
صرافي ها به صورت برخط در سللايت سللنا به آدرس 
https://www.sanarate.ir قابل مشاهده و در 
دسترس عموم است. از اين رو نرخ سايت مورد اشاره، 
قيمت داد و ستد آزادانه ارز توسط بازيگران اصلي بازار 

ارز است.
از سللوي ديگر، بانك مركزي اذعان مي كند بخشي 
از تقاضاي ارز مربوط به نيازهاي طبيعي مردم براي 
حفظ ارزش دارايي اسللت كه اين تقاضا به دليل كم 
عمق بودن بازار و معامات اندك انجام شللده در آن 
موجب نوسان قيمتي در خارج از بازار متشكل ارزي 
شده است. بانك مركزي با درك اين تقاضا، در حال 
تعريف ساز و كاري اسللت كه بتواند اين تقاضا ها را 
با توجه به مقتضيات كنوني و راهكارهاي قانوني به 
كمك شبكه بانكي و صرافي ها برآورده كند تا مردم 
با آرامش و بللدون تحمل مخاطللرات در معامات 
پرخطر، نيازهاي خود را برآورده كنند. ذكر اين نكته 
ضروري اسللت كه تجربه چند روز گذشته و ميزان 
معامات انجام شللده كه توسط بانك مركزي رصد 
مي شود، نشان مي دهد كه تفاوت معناداري بين نرخ 
ناشللي از اين تقاضا و نرخ هاي ثبت شده در سامانه 
سنا وجود ندارد. در عين حال نرخ سنا به دليل آنكه 
برآمده از معامات بسلليار بيشتر و با عمق باال بوده، 
ثبات قيمتي بيشتري را تجربه كرده است. در پايان 
خاطرنشللان مي شللود، بدون ترديد در حال حاضر 
قيمت در بللازار ثانويه به دليل نظارت بانك مركزي 
و سللاز و كار قانوني و عدم وجود مخاطرات ناشي از 
شناسايي مشللتري، پولشويي و مانند آن پايين تر از 
قيمتي اسللت كه بعضا توسط اشللخاص يا درگاه ها 
اعام مي شللود. همچنين در ادامه سياسللت هاي 
دولت كه از سللوي وزارتخانه ها و نهادهاي عمومي 
در حال انجام اسللت، انتظار مي رود كلله بازار ارز به 
تدريج با عرضه بيشللتر روبه رو شللده و تعميق پيدا 

كند. بانك مركزي 

 خريدوفروش ارز با نرخ توافقي 
آزاد شد
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