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کره  جنوبی در ایران 
سوپرمارکت می زند

اگرچه ســپرده گذاران خواســته یا ناخواسته در 
دام سودهای موهومی موسسات اعتباری غیرمجاز 
افتادند، اکنون با جســارت در برخورد با این بازار 
پولی غیررسمی، قرار اســت پرونده آن ها تا پایان 
ســال ۹۶ بســته شــود. به گزارش مهــر، پرونده 
موسسات اعتباری غیرمجاز یکی دو هفته ای هست 
که به سرانجام رسیده اســت؛ پرونده ای که سر و 
صداهای بســیاری به پا کــرد و ندانم کاری برخی 
سپرده گذاران را به حســاب بانک مرکزی نوشت. 
آن هایی که بدون توجه به هشــدارها، پول خود را 
در موسســاتی سپرده کردند که چند درصد بیشتر 
از بقیه موسســات شناســنامه دار سود می دادند و 
در عوض، صحبت از ریســکی که به سپرده گذاران 

نمی آوردند. میان  به  منتقل می کردند، 
شــاید رفتــار بانک مرکزی آن هــم در دوره ای 
اعتباری  که اوج شــکل گیری قارچ گونه موسسات 
غیرمجاز به شــمار می رفت، سبب می شد که روز 
بــه روز پرچم این موسســات باالتر رود و شــعب 
آن هــا، در گوشــه و کنار شــهر خودنمایی کنند، 
دورانی که نــه بانک مرکزی جســارت برخورد با 
این موسسات را داشــت و نه برنامه ای برای آن ها 
تدویــن می کرد که کمتر ردپایی از اطالع رســانی 
به مردم و سپرده گذاران داشــته باشد، اما همین 
که صدای مخالفت با این موسســات از سوی بانک 
مرکزی شنیده شــد، آنگاه همه مالی چی هایی که 
ســردمدار مدیریت این موسســات بودند، به خود 

آمدند و سپرده گذاران را به خاک سیاه نشاندند.
شــاید به همین دلیل باشد که کارشناسان، علت 
اصلی و علت العلل هجمه ها علیه سیاست گذار پولی 
برای ســاماندهی موسســات غیرمجاز را جسارت 

در برخورد می دانند؛ جســارتی کــه در برخورد با 
اخالگران نظام پولی با وعده ســودهای موهومی، 
کار را به آنجا رســانده که همه امــوال غارتگران 
پــول مــردم یکی پــس از دیگری ثبــت و ضبط 
شــود؛ این در حالی اســت که نباید از یاد برد که 
متاســفانه رشد قارچ گونه اینگونه موسسات، عمدتاً 
در دهه ۸۰  شکل گرفت و آن زمان، بانک مرکزی 
با مماشــت و گاهاً تائید این موسسات، زمینه ساز 
گســترش آن ها را فراهم کرد. حال آنکه، موضوع  
اعتباری غیرمجاز چند ماهی  ساماندهی موسسات 
اســت به یکی از برنامه هــای جدی دولت، مجلس 
و قوه قضاییه تبدیل شــده و دســتگاه های ذیربط 
درگیر در فرآیند ســاماندهی از جمله قوه قضاییه، 
بانک مرکزی و نیروی انتظامی هر یک در راستای 
وظایف قانونی خود در این روند دخیل شــده اند، 
لیکن حلقه گمشــده در این میان، علل هجمه های 
گســترده از سوی رسانه ها و ســپرده گذاران علیه 

بانک مرکزی است.
اینجا است که باید مروری به پرونده شکل گیری 
موسسات اعتباری غیرمجاز داشت و یک بار دیگر، 

آن را بــا دقت مورد بررســی قــرار داد. واقعیت 
آن اســت در سال های گذشــته، نهادهای پولی و 
اعتباری مختلفی از جملــه صرافی ها، تعاونی های 
اعتبار، صندوق های قرض الحســنه و شــرکت های 
واســپاری)لیزینگ(، بــا اخــذ مجــوز از مراجع 
گوناگون مانند اتحادیه کشــوری طــال و جواهر، 
وزارت تعاون، نیــروی انتظامی و بعضاً حتی بدون 
مجــوز از مرجعی خاص، به موازات شــبکه بانکی 
کشــور ایجاد شــده و برخالف قوانین و مقررات یا 
اســاس نامه خود به فعالیت پولی و بانکی مبادرت 
کردنــد. در واقــع، تاســیس و گســترش فعالیت 
موسســات اعتباری غیرمجاز با ایجاد شعب فراوان 
در سراســر کشــور تحت عنوان تعاونی های اعتبار 
آزاد یــا موسســات و صندوق های قرض الحســنه 
در ســال های ۸۸ تــا ۹۰  به اوج خود رســید که 
متاســفانه مــردم و حاکمیت در طول ســال های 
 گذشته با تبعات بحرانی شدن این موسسات روبرو 

شدند. 
با این حال، علت بحرانی شدن این موسسات  که 
البتــه فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی به عنوان 
یگانه مقام ناظر پولی کشــور بــوده اند را می توان 
مــواردی همچون عــدم صالحیــت حرفه ای  در 
مدیران این موسســات، آشــفتگی و عدم شفافیت 
عملکرد، بــه خطر انداختن منافع ســپرده گذاران 
با ســرمایه گذاری ها و اقدامات باریســک باال، سوء 
اســتفاده شــخصی از منابع ســپرده ای و از همه 
مهمتر عدم جســارت بانک مرکزی در دولت های 
گذشــته برای برخورد با موسسات غیرمجاز عنوان 

کرد.
باید گفت، بانک مرکزی با به خرج دادن جرات و 

گرفتن تصمیم قاطع در راســتای قوانین و مقررات 
ذی ربط، ساماندهی این موسسات را در دستور کار 
خود قرار داده اســت که در برخی موارد منجر به 
اعطای مجوز و فعالیت در بازار متشکل پولی و زیر 
چتر نظارتی بانک مرکزی شــده و در برخی موارد 
به انحالل و تصفیه این موسسات ختم شده است. 
مراجع ذی ربــط به ویژه مراجــع قضایی و نیروی 
انتظامی همکاری خوب و نزدیکی در این خصوص 
با بانک مرکزی داشــته اند کــه در جای خود قابل 

است. تحسین 
یــک مقام مســئول در نظــام بانکی کشــور در 
گفتگــو با مهر می گوید: با تالش های انجام شــده 
از ســوی بانک مرکزی در ســاماندهی موسسات 
اعتباری غیرمجاز، برآوردها نشــان می دهد ســهم 
بازار غیرمتشکل پولی از بازار پول از ابتدای دولت 

یازدهم تاکنون، ۵۰ درصد کاهش یافته است. 
وی می افزایــد: ایــن رونــد، مبارزه با مفاســد 
اقتصــادی در حــوزه بــازار پول را مهیــا کرده و 
الزم اســت با همکاری و معاضدت همه دستگاه ها 

ذی ربط به طور جدی دنبال شود.
اکنــون این بانک مرکزی اســت کــه باید یکبار 
برای همیشه البته با همراهی شورای پول و اعتبار 
و دســتگاه های ذی ربط، پرونده موسسات اعتباری 
غیرمجاز را ببندد و اجازه شــکل گیری مجدد این 

اخالل گران پولی را ندهد. 
همانطــور که ولی اهلل ســیف، رئیــس کل بانک 
مرکزی هم وعده آن را داده اســت. او اعالم کرده 
که پرونده ســاماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز 
را در ســال ۹۶ خواهد بســت و راه گریزی برای 

گذاشت. نخواهد  باقی  متخلفان 

معاون امور صنایع و معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که توسعه سرمایه گذاری برای ایجاد زنجیره تامین در کشور امری ضروری است. براین اساس مطالبه نقدینگی برای این بخش را باید مورد توجه قرار 
دهیم و دولت حمایت های الزم در این خصوص را دارد. محسن صالحی نیا در همایش اصناف، صنعت و معدن که عصر شنبه در سالن همایش سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز برگزار شد، با اشاره به اینکه استقبال از 
سرمایه گذاری برای رونق اقتصادی ضرورت دارد، افزود: ظرفیت های بسیار بزرگی در صنعت دارو، غذا، خودرو و سایر بخش های صنعتی کشور موجود است. وی ادامه داد: با تدوین سیاست های اساسی و استانداردهای روز 
دنیا می توان رونق اقتصادی را رقم زد که در این زمینه مجلس شورای اسالمی در برنامه ششم بستر خوبی را فراهم کرده است. صالحی نیا گفت: رونق تولید و نوسازی از جمله اقدامات در دستور کار محسوب می شود که 
در این خصوص عملکرد شایان توجهی را شاهد بوده ایم.  وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت استان البرز برای تامین بازار داخلی و صادراتی الزامی است، تصریح کرد: صنایعی که بتواند زیرساخت و زنجیره تامین را فراهم 

کند مورد توجه قرار خواهد گرفت.

آخرین خبر 

حمایت دولت 
از توسعه 

سرمایه گذاری در 
کشور

حاشیه بازار 

بزرگ تریــن شــرکت ســوپرمارکت های زنجیره ای کره جنوبــی اعالم کرد 
قراردادی با یک شرکت ایرانی برای راه اندازی شعب این فروشگاه زنجیره ای در 
ایران به امضا رسانده است. شرکت بی جی اف ریتیل، اداره کننده بزرگ ترین 
ســوپرمارکت های زنجیره ای کره جنوبی با برند سی یو اعالم کرد قراردادی با 
یک شرکت ایرانی به امضا رسانده که اولین قرارداد یک سوپرمارکت زنجیره ای 
کره جنوبی برای توســعه فعالیت هایش در خارج از این کشور به شمار می رود. 
براســاس این قرارداد، یک شرکت لوازم خانگی ایران مسئولیت سرمایه گذاری 
و اداره فروشــگاه های این شــرکت کره ای در ایران را بر عهده خواهد گرفت. 
این قرارداد در شــرایطی منعقد می شــود که رقابت در بازار کره جنوبی میان 
فروشــگاه های زنجیره ای که عمدتا بین 3 شرکت ســی یو، جی اس 2۵ و 7 
الون در جریان است، با افزایش شعبه های فروشگاهی این شرکت ها در سراسر 
این کشور در حال شــدت گرفتن است. براساس آمارهای صنعتی، حجم بازار 
فروشــگاه های زنجیره ای سوپرمارکتی در کره جنوبی سال گذشته از مرز 2۰ 
تریلیون وون )17.۵ میلیارد دالر( گذشــت که 1۸.۶ درصد نســبت به 17.2 
تریلیون ســال قبل از آن رشد داشت. این رشد مرهون افزایش خانوارهای تک 

نفره و پیرتر شدن جمعیت کره جنوبی بوده است.

         پایان غم انگیز وسوسه سودهای موهومی 

محمدطبیبیــان در گفتگو با ایلنا در خصوص الزام هماهنگی و هم ســویی 
ستاد اقتصادی دولت )بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد 
و دارایی( اظهار داشــت: هر چند تصمیمات ســتاد اقتصادی دولت به ظاهر 
هماهنگ اســت اما این ستاد در ایجاد حرکت های بزرگ اقتصادی در کشور 
به نحوی که پاســخ گوی نیازهای جامعه برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال 
باشــد، چندان موفق عمل نکرده اســت. وی افزود: برخی از  وزرا طی چهار 
سال گذشته تنها برنامه های روزمره خود را انجام داده اند و حرکت بزرگی در 
اقتصاد نداشته و تغییر اساسی ایجاد نکرده اند. طبیبیان ادامه داد: تا زمانی که 
فعالیتی  گســترده و همسو برای نجات اقتصادی کشور رخ ندهد نمی توان به 
وضعیت مطلوب دســت یافت اما هنوز هم فرمول مشخص مورد توافق برای 

سر و سامان دادن به اقتصاد کشور وجود ندارد.
این تحلیل گر اقتصادی در خصــوص جایگاه بخش خصوصی و دولتی در 
اقتصاد کشــور خاطر نشان کرد: برخی از فعالیت ها مانند تامین زیربناها، ارائه 
خدمات آموزش عمومی و ارائه بهداشــت در ســطح وسیع و مانند آن را تنها 
دولت می تواند انجام دهد و بخش خصوصی تنها نقش حاشیه ای دارد ضمن 
آن که بســیاری از فعالیت های دیگر اقتصادی را بخش خصوصی بهتر انجام 
می دهد  بنابراین در این خصوص، پرســش را باید درست طرح کرد تا بتوان 
به پاســخی صحیح یافت. طبیبیــان تصریح کرد: نقــش تخریبی دولت در 
تخصیص منابع نیز قابل توجه است و بهتر است مواردی مانند قیمت گذاری، 
تعزیرات و دخالت در تعیین قیمت ارز، تخصیص آن و نیز تخصیص اعتبارات 
بانکی از ســوی دولت صورت نگیرد و سایر امور را به ساز و کارهای مربوطه 
بسپارند، زیرا دخالت های دولت موجب ایجاد رانت و فساد در کشور می شود.

طبیبیــان در خصوص ارزیابی عملکرد تیــم اقتصادی دولت یازدهم گفت: 
به نظر می رســد بســیاری از وزرا گزینه عدم فعالیــت را در مرام کاری خود 
قرار داده اند و امور را به طور روزمره می گذرانند. این در حالی  است که هنوز 
موضوع بدهکاران کالن بانکی حل نشــده و  مشخص نیست که چه افرادی 
پول مردم را گرفته و پس نمی دهند؟ اما مردم حق دارند بدانند این بدهکاران 
چه کســانی هســتند. وی تصریح کرد: هرچند گفته می شــود این مســائل 
خصوصی است اما در حقیقت این مسائل عمومی بوده  و منابع سپرده گذران 
به این افراد داده شــده و مردم باید بدانند چه بالیی بر سر پس اندازهایشان 
آمده اســت. طبیبیان افزود: در اقتصاد ایران از پیش از انقالب همواره ساز و 
کارهای رانتی همواره وجود داشته اما یک زمان اختالس ها را با کت و شلوار 
و کراوات انجام می شــد و در زمان دیگر با لباس یقه بســته. وی با اشاره به 
کاهش شدید بودجه عمرانی دولت گفت: پروژه های بزرگی باید انجام می شد 

که به دلیل کمبود بودجه دولت متوقف شدند.
وی تصریح کرد: البته در  خصوص کــم کاری برخی  از مدیران دولتی باید 
انصاف را رعایت کنیم زیرا شــرایط به نحوی است که اگر مدیری جسورانه 
عمل کرد مورد مخالفت و پرونده ســازی و تخریب قرار می گیرد و اگر کاری 
انجام نداد کسی به او کاری ندارد، به همین دلیل عدم فعالیت را مرام کاری 
خــود قرار دهند، در این مورد هماهنگی دولــت، قوه قضاییه و مجلس برای 

رفع این موانع الزم است.

رخداد 

توقف روند نزولی درآمد نفت

تیبا با افزایش تیراژ جایگزین پراید می شود
گــروه  مدیرعامــل 
ســایپا،  خودروســازی 
نوشــت:تیبا جایگزیــن 
پرایــد  بــرای  خوبــی 
بــوده و تیــراژ تولیــد 
جایگزینــی  بــرای  آن 
پرایــد افزایش می یابد.

ماه  تیــر   25 یکشــنبه 
مدیرعامــل  جمالــی 
ســایپا مهدی جمالی با اشــاره به انعقاد قرارداد بین شــرکت ســیتروئن 
فرانســه با شــرکت خودروسازی ســایپا، گفت:شرکت ســیتروئن در حال 
حاضر شــرکت سایپا- ســیتروئن شده  و دیگر شرکت ســیتروئن نیست، 
کــه تا پایان ســال جاری از نخســتین محصــول این شــرکت رونمایی 
می شــود. مدیرعامل ســایپا افزود: سهم ســایپا در این قرارداد 50 درصد 
و ســهم ســیتروئن نیز 50 درصد برابر اســت. جمالی در پاسخ به سؤالی 
مبنــی بر توقــف خط تولید پرایــد در پایان ســال 97 و تصمیمات ایران 
ادامه داد:تیبا  خودرو بــرای جایگزینی خودرویی بــا همان رنج قیمتــی، 
جایگزین خوبی برای پراید اســت و تیــراژ تولید آن برای جایگزینی پراید 
افزایــش می یابد. مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا، در پایان گفتگو 
با خانه ملت، تصریح کرد: شــرکت خودروســازی ســایپا در حال طراحی 

خودروهای جدید و با قیمت مناســب است.

سطح مناسبات تجاری و اقتصادی ایران و ویتنام قابل قبول نیست
از  وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
هدف گــذاری برای دســتیابی به مراودات 
اقتصــادی 2 میلیــارد دالری بــا ویتنام 
خبر داد و گفت: ســطح مناسبات تجاری 
و اقتصادی دو کشــور اکنــون قابل قبول 
نیست. به گزارش مهر، در نهمین اجالس 
کمیســیون مشــترک اقتصــادی ایران و 
ویتنــام که بــا حضور محمدرضــا نعمت 
زاده، وزیــر صنعــت، معــدن و تجارت و 
وزیر  کشــاورزی و توسعه روستایی ویتنام 
برگزار شــد، در خصــوص ارتقاء مبادالت 
تجاری و مــراودات مالی بین دو کشــور 
مذاکراتــی صورت گرفت. نعمــت زاده در 
این دیدار از هدف گذاری برای دســتیابی 
به مراودات اقتصــادی 2 میلیارد دالری با 
ویتنام خبر داد و گفت: ســطح مناسبات 
تجاری و اقتصادی دو کشــور اکنون قابل 
قبول نیســت. وی در خصــوص مبادالت 
محصوالت پتروشــیمی با ویتنــام گفت: 
ما بــه ســرمایه گذاران ویتنامی در بخش 
پتروشــیمی خوشامد گفته و بر این باوریم 
که می توانیــم نیاز شــما را در این حوزه 
کامال تامین کنیم؛ این در حالی اســت که 
با توجه به عضویت ویتنام در کشورهای آ 

ســه آن، این کشور می تواند به عنوان هاب 
محصــوالت ایران بوده و در توســعه بازار 

محصوالت ایرانی به ما کمک کند. 
وزیــر صنعت اضافه کرد: کشــور ما هم 
با عضویت در کشــورهای اکــو و با توجه 
به عضویت در کشــورهای اوراســیا که به 
تازگی امضا کرده ایم، می تواند به ویتنام در 
خصوص حضور در این بازارها کمک کند. 
وی با اشــاره به ظرفیت های تولید دارو در 
کشور گفت: ما سعی می کنیم هیاتی را در 
ایــن زمینه به ویتنام اعزام کنیم تا با ثبت 
دارو بتوان محصــوالت مورد نیاز را تامین 
کرد. نعمــت زاده ادامه داد: شــرکت های 
مهندسی و پیمانکاری ایرانی در کشورهای 
بزرگ دنیا در حال ارائه خدمات ســاخت 
نیروگاه و سد هســتند و ما امیدواریم این 
شــرکت ها در کشور شــما هم با ارائه این 
خدمات، حضور موثری داشــته باشند. این 
عضو دولت یازدهم تاکید کرد: ایران تقریبا 
می تواند کل نیازهای تاسیسات برق ویتنام 
را با کیفیت بین المللی تامین کند؛ ضمن 
در بخش هــای صنعتی عالقمندیم  اینکه 
در زمینه هــای مختلف همکاری کنیم که 
نمونه آن، بوکسیت، آلومینیوم و تجهیزات 

پزشکی اســت که می توان نیازهای ویتنام 
را تامین کرد. وی تصریح کرد: بســیاری از 
محصــوالت ایرانی، با کیفیت باال و قیمتی 

رقابتی در منطقه آماده عرضه است.
وزیر صنعت با اشاره به ضرورت لغو روادید 
بین ایران و کشــورهای دیگر گفت: صدور 
روادید و ویزا باید بــرای تجار و بازرگانان 
دو کشور تســهیل شود و امیدواریم روزی 
برســد که لغو روادید بین دو کشور اتفاق 
بیفتد که این موضوع را با وزیر امور خارجه 

ایران مطرح خواهیم کرد. وی همچنین به 
حمل و نقل هوایی بین دو کشور اشاره کرد 
و گفت: ما به دنبال پروازهای مستقیم بین 
دو کشور هســتیم، البته سال های گذشته 
به دلیــل ناتوانی در خریــد هواپیماهای 
مناسب و نو نمی توانســتیم ارتباط هوایی 
خوبی داشــته باشــیم؛ اما در حال حاضر 
این مشــکل در حال برطرف شدن بوده و 
با تعامل با شــرکت های هواپیمایی بزرگ 
دنیا، می توانیم پرواز مستقیم داشته باشیم.

سهم صنعت خودرو در تولید ناخالص داخلی سه درصد است

                         جسارت در برخورد با قارچ های پولی سمی؛

اعطای تسهیالت ۳ میلیارد تومانی به صنوف تولیدی انتزاع وزارتخانه ها 
بازگشت به عقب 

است
رییــس ســازمان گســترش و نوســازی 
وزارت  جداســازی  طرح  به  یــران  ا صنایع 
نشــان  واکنش  تجارت  و  معــدن  صنعــت، 
بــا  گفتگــو  در  معظمــی  منصــور  د.  دا
خبرآنالیــن در واکنش به طرح جداســازی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، اظهار 
ز نظــر مــن  ع ا نتــزا داشــت: تفکیــک و ا
به  اشاره  با  اســت. وی  به عقب  بازگشــت 
صورت  خصــوص  ین  ا در  کــه  تــی  تحقیقا
 100 روی  بررســی ای  کرد:  عنوان  گرفته، 
د  ین تعدا ز ا کشــور صورت گرفته است که ا
معدن  صنعت،  آن ها  درصد   78 در  کشــور، 
و تجــارت بــا یکدیگر بوده اســت. معاون 
فزود:  وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت ا
فته،  توسعه یا کشــورهای  میان  در  همچنین 
24 کشور صنعت، معدن،  30 کشــور، در  ز  ا
ند.  قتصــاد بــا یکدیگــر بوده ا تجــارت و ا
نتــزاع درســت  معظمــی تصریــح کــرد: ا
گر  ا اســت.  مجموعه  یــک  ین ها  ا نیســت؛ 
ا بیشــتر  تفــاق بیفتد، بروکراســی ر یــن ا ا
می کنــد و چاالکــی دولت کمتر می شــود. 
ر می گیرد  ر قرا بخــش خصوصی تحت فشــا
می شــود.  بزرگ تر  نیــز  دولــت  ئلــه  عا و 
بازگشــت  ع  نتزا ا ین که  ا بــر  تاکید  بــا  وی 
معتقدم  مــن  شــد:  متذکر  اســت،  عقب  به 
بود. ما  دغام کار درســتی  ا یــن بخش  ا در 
هم  هنوز  کنیــم،  نتــزاع  ا ین که  ا جــای  به 
ید  با کشــور  در  را  نه ها  رتخا وزا یک ســری 
دغــام کنیــم؛ مثل نفت و نیــرو، آموزش  ا
وزیر  معاون  پــرورش.  و  آموزش  و  لــی  عا
ین که  صنعــت، معــدن و تجارت با بیــان ا
کوچک  یــد  با ا  ر دولت  می شــود،  چــه  هر 
نتزاع  کنیم، خاطرنشــان کــرد: در صورت ا
اســت که  ین  ا هزینه ای که دولت می دهد، 
همچنین  می شــود.  اضافه  ساختمان  و  نیرو 
و  طوالنی تر  بخــش  ین  ا در  تصمیم گیــری 

شد. خواهد  سخت تر 

نــت  ضما صنــدوق  مدیرعامــل 
اعالم  کوچــک  یــع  صنا ســرمایه گذاری 
ز  ا ننــد  می توا تولیــدی  صنــوف  کــرد: 
میلیارد   30 مبلغ  تــا  ین صندوق  ا خدمات 
بانکی  تســهیالت  وثیقه  عنــوان  به  ریال 
اصناف  تاق  ا گــزارش  به  کنند.  اســتفاده 
گفــت:  مقیســه  محمدحســین  یــران،  ا
و  تولیــدی صنعتی  کارگاه های  صاحبــان 
ز  رای نیــروی کار کمتر ا صنفــی کــه دا
ین  یای ا ز مزا نند ا 50 نفــر باشــند، می توا
صنــدوق برای ضمانت تســهیالت بانکی 
هدف  ینکه  ا بیان  با  وی  شــوند.  بهره مند 
فضای  بهبود  و  رونــق  مذکــور،  صندوق 

کرد:  تصریح  اســت،  تولید  ر  کا و  کســب 
رای  واحدهــای تولیــدی کوچــک که دا
ز  جوا جمله  ز  ا الزم  نونــی  قا مجوزهــای 
تاق اصناف در سراســر کشور  ز ا کســب ا

ز  ا خدمــات  دریافــت  مشــمول  باشــند، 
کوچک  صنایع  ســرمایه گذاری  صنــدوق 
هســتند. مقیســه در خصــوص خدمــات 
خدمات  ز  ا یکــی  گفت:  مذکــور  صندوق 
ضمانت نامه هــای  صــدور  صنــدوق، 
تامین  به  کمک  برای  که  اســت  عتباری  ا
اســتفاده  مورد  تولیدی  واحدهــای  مالی 
واحد  یجــاد  ا شــامل  که  می گیرد  ر  قــرا
یه  ســرما و  توســعه  طرح های  تولیــدی، 
فــزود: واحدها  در گــردش اســت. وی ا
بهره منــدی  بــرای  تولیــدی  اصنــاف  و 
یــد طرح هــای  با ز خدمــات صنــدوق،  ا
ئه  ا ر ا بانکی  ا بــه نظــام  توجیهــی خود ر

رزیابی نهایی و مصوب شــدن  ز ا و بعــد ا
اعطــای تســهیالت و تعیین نــوع وثیقه، 
ســرمایه گذاری  صندوق  ضمانت نامــه  ز  ا
ر  اظها وی  کنند.  اســتفاده  کوچک  صنایع 
ز خدمــات صندوق،  ا کــرد: یکی دیگــر 
کاال  خرید  عتبــار  ا ضمانت نامــه  صــدور 
اســت که واحدهــای تولیــدی و صنعتی 
ننــد  کوچــک و صنــوف تولیــدی می توا
ز  ا ا ولیه مــورد نیاز واحــد خود ر د ا مــوا
ز  ا و  تامین  داخلــی  معتبــر  شــرکت های 
در  کنند.  اســتفاده  صنــدوق  تســهیالت 
نجام  یــن برنامه، بانک حــذف و تفاهم ا ا

شــده با ذی نفعان خواهد بود.

کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه گفت: صنعت خودرو 
با دارا بودن بیش از ســه درصد سهم در تولید ناخالص ملی 
حدود 650 هزار میلیاردی کشــور، سهم و نقش مناسبی در 
اقتصاد کشور دارد. حسین محمودی اصل در گفتگو با ایرنا 
گفت: صنعت خودرو با توجه به حجم تولیدش سالیانه بیش 
از 11 هــزار میلیارد تومان به بخش های مختلف عمومی به 
عنــوان مالیات، بیمه، عــوارض و ... پرداختی دارد و بر این 
اساس در چرخه اقتصاد کشور بســیار کارآمد و موثر است. 
محمــودی اصل یادآوری کرد: تکالیفــی که در دولت های 
گذشــته در صنعت خودرو ایجاد شــد، موجب شد تا گاهی 
شاهد ســرمایه گذاری های فاقد توجیه اقتصادی نظیر آنچه 
در ونزوئال ایجاد شــد یا نیروهای مــازاد و تحمیل نیروی 
انسانی بیش از ظرفیت، باشیم؛ بر این اساس صنعت خودرو 
با انباشــت نیروها و بدهی های مختلف دســت و پنجه نرم 
می کرد. وی با بیان اینکــه با روی کار آمدن دولت یازدهم 
رویکرد نسبت به صنعت خودرو تغییر کرد، خاطرنشان کرد: 
مدیریت برخی خودروسازان توانستند مجموعه های خود را 
به ســودآوری و ثبات برسانند، از جمله شرکت خودروسازی 
سایپا توانسته زیان چندین هزار میلیارد تومانی خود را امروز 
با سود مناسب جایگزین کند. وی افزود: شرکت خودروسازی 

ســایپا با اصالح ساختار مالی خود توانست زیان بیش از 50 
هزار میلیاردی چند سال گذشته را به سودآوری تبدیل کند.

این کارشــناس اقتصادی یادآوری کرد: تا سال 93 گروه 
ســایپا و زیرمجموعه های آن زیان 50 هزار میلیارد ریالی را 
تجربه کرده بود، اما امروز به سودآوری رسیده و پایان تیرماه 
280 ریال ســهم به ازای هر ورق سهم خود توزیع می کند. 
وی تصریح کرد: بخش اعظم این موفقیت به اصالح ساختار 
مالی این مجموعه باز می گردد، به عنوان مثال سایپا در چند 
سال گذشته 120 شرکت خود را با ادغام به حدود 80 شرک 
تقلیل داد و با مشارکت مناسب با خودروسازان مطرح جهانی 
نظیر سیتروئن، میوه مناسبی از برجام برچید. استاد دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد تهران جنوب یادآوری کرد: این گروه برای 
کاهش هزینه های مالی خود -که بزرگ ترین مســاله امروز 
صنعت کشــور است- گام های خوبی برداشت و از جمله در 
خرداد ماه سال گذشته قرارداد یوزانس یک میلیارد دالری با 
نرخ بهره کمتر از هفت درصد با شــرکت »اسکای نتورک« 
)Sky Network( کــره جنوبی امضا کرد. وی تصریح 
کرد: نکته جالب این قرارداد، ورود یک شرکت بیمه ای کره 

و دریافت وثیقه های داخلی از شرکت سایپا بوده است.
محمــودی اصل ادامــه داد: در گام بعدی، ســایپا اوراق 

مرابحــه 18 درصدی را جایگزین منابــع مالی گران قیمت 
کرد، همچنین با پیاده ســازی طرح »اتو خدمت« 20 هزار 
میلیارد ریال منابع مالی جذب کرد. وی تصریح کرد: به این 
ترتیب، اصالح ســاختار مالی منجر بــه باال رفتن چابکی و 
توانمندی سایپا و زمینه ســاز حضور شرکای خارجی برای 
همکاری های مشترک با این شــرکت شد. این کارشناس 
اقتصادی خاطرنشان کرد: چرخه تولید سایپا با وجود مدیریت 
جدید حاکم بر شرکت تنفس بهتری گرفت و با افزایش 53 
درصدی تولید در نیمه دوم پارسال، کیفیت، تنوع و مدیریت 
تولید جان تازه ای یافت. وی گفت: تامین منابع مالی به این 
شیوه و اصالح ساختار مالی سبب شد تا بزرگ ترین مشکل 

پیش روی این خودروساز راه گریزی بیابد.

محمودی اصل اظهار داشــت: این تجربه موفق بی تردید 
می تواند به صورت مدون و یکپارچه از طریق نظارت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران )ایدرو( برای اجرا در ســایر شرکت های بزرگ کشور 

عملیاتی شود. 
وی اضافه کرد: شرکت ایران خودرو پس از عرضه اوراق 
پنج هزار میلیارد ریالی مرابحه شرکت سایپا در سال گذشته، 
در نظــر دارد به زودی اوراق مرابحه ای را منتشــر کند. این 
استاد دانشــگاه خاطرنشــان کرد: ورود خودروی سراتو به 
بورس کاال نیز از اقدام های مناســب برای حضور تولیدات 
شــرکت ها در معرض شــفافیت و تقاضــای برابر بود. وی 
تصریح کرد: به نظر می رســد در پیش گرفتن این رویکرد و 
اســتفاده از شیوه های نو و متنوع تامین مالی، ضمن کاهش 
شدید هزینه های مالی، توانمندی و چابکی را برای شرکت ها 

و سازمان های کشور به ارمغان آورد. 
محمودی اصل ادامه داد: اســتفاده از این الگوی مناسب 
که نخستین بار در کشور اجرایی شد، هزینه های آزمایش و 
خطاهای متعدد را از شــرکت ها و سازمان ها دور کرده و در 
کوتاه مدت می تواند پویایی و پایداری را برای شــرکت های 

بزرگ و متوسط به ارمغان آورد.


