4

اقتصاد

چهارشنبه  26بهمن  1396شماره 3899

اخباربانک
یادداشت

مشیریان خبر داد:

افتتاح نخستین باجه جوانه های
بانک ملی در کشور

نخســتین باجه جوانه های بانک ملــی ایران با
رویکردخدمترسانیبهآیندهسازانکشوردرشعبه
دزاشیببانکدرتهرانافتتاحشد.
به گزارش روابــط عمومی بانک ملی ایران ،دکتر
محمدرضاحسینزادهمدیرعاملبانکامروزدرآیین
افتتاح این باجه که با حضور حبیب اهلل رشــیدارده
مدیر امور حوزه مدیریــت و روابط عمومی ,محمد
نورآزادی مدیر امورشعب تهران  ،محمدرضا صدری
رییس اداره امور شــعب شــمال تهران و جمعی از
مدیران ارشــد بانک و اعضای کانون جوانه ها برگزار
شد ،با تاکید بر اینکه جرقه تاسیس کانون جوانه ها
به قلک های مشکی قدیمی بانک در سالیان دور باز
می گردد ،گفت :حــدود  ۱۳میلیون دانش آموز در
کشور وجود دارد که امیدواریم روزی برسد که تمامی
این دانش آموزان به عضویت کانون جوانه های بانک
درآیند.وی تاکیــد کرد:آموزش مفاهیم اقتصادی و
بانکی به آینده سازان ایران ،معرفی و ثبت نام کانون
جوانه ها ،افتتاح حساب ،ملی کارت آرزو با امکان ارایه
تمامی خدمات کارت ،ســرگرمی و  ...از مهمترین
اهداف راه اندازی باجــه جوانه های بانک ملی ایران
است و در زمینه آموزش آینده سازان کشور رسالتی
فراترازبانکملیایرانبرایخودقائلهستیم.

تقدیر سازمان خصوصی سازی از
بانک تجارت

سازمان خصوصی سازی از بانک تجارت به خاطر
عملکرد «شایســته تقدیر در پرداخت سود سهام
عدالت»قدردانیکرد.
به گزارش روابط عمومی بانــک تجارت ،معاون
وزیر امــور اقتصــادی و دارایی و رئیس ســازمان
خصوصی سازی کشــور طی نامهای خطاب به رضا
دولتآبــادی مدیرعامل بانک تجارت با اشــاره به
اهمیت اجرای دقیق سیاستهای بخش اقتصادی
کشور در حوزه سهام عدالت ،از بانک تجارت به خاطر
«تعامل شایسته» کارکنان این بانک در توزیع سود
ســهام عدالت قدردانی کرد.پوری حسینی در این
نامه همچنین آورده اســت« :با همدلی و همراهی
بیدریغ سیستم بانکی کشــور ،عملیات یکپارچه
نخستین مرحله واریز سود سهام عدالت به بهترین
نحو ممکن اجرا گردید».طرح توزیع سهام عدالت با
حدود  50میلیون نفــر مخاطب به عنوان یکی از ابر
پروژههای اقتصاد مقاومتی کشور از اهمیت ویژهای
برخوردار بوده و سازماندهی آن یک حرکت بزرگ و
مهم در مجموعه سیاستهای کالن اقتصادی کشور
محسوبمیشود.بانکتجارتتمامیتمهیداتالزم
برای اجرای هرچه بهتر مراحل بعدی توزیع ســود
سهامعدالتبینمشمولینرادردستورکاردارد.

بانک شهر ،متعلق به تمامی
شهروندان است

مدیر عامل بانک شــهر با تاکید بر اینکه در طی
سالهای گذشــته هیچگاه از نقش خود در توسعه
و آبادانی شــهرها و بخصوص شــهرهای کوچک
کشورمان غافل نبوده ایم ،گفت :بانک شهر ،متعلق
بهتمامیشهرونداناست.
بــه گزارش بانک شــهر ،دکتر حســین محمد
پورزرندی دوشــنبه شــب بــا حضــور در بخش
گفتوگوی ویــژه برنامــه « تهــران  »20ارتقای
سطح کیفی زندگی شهروندان شهرهای کوچک و
کالن شــهرها را ،ماموریت اصلی بانک شهر عنوان
کرد و گفت :خوشــبختانه برای تحقق ایــن امر  ،از
همه توان خود اســتفاده کرده و خواهیم کرد .مدیر
عامل بانک شــهر با بیان اینکه طی چند سال اخیر،
30هزار میلیارد تومان در خصوص توســعه شهری
سرمایهگذاریکردهایم،خاطرنشانکرد:نیمیازاین
رقم در راســتای توسعه حمل و نقل عمومی و نیمی
دیگردرپروژههایزیرساختیشهرهاسرمایهگذاری
شدهاست.
پورزرندیادامهداد:امروز بیشاز 70درصد مردم
کشوردر شــهرها زندگی میکنند که این موضوع
مسئولیت شهرداریها و بانک شهر را برای آبادانی
شهرهاوایجادرفاهشهروندانسنگینترمیکند.
مدیرعامل بانک شــهر در بخــش دیگری از این
گفتوگو در پاســخ به سؤال مجری برنامه نسبت به
عملکرد بانک شهر در خصوص اشتغالزایی گفت :با
توجه به نقش بانک شــهر در کمک به اجرا و تکمیل
خطوط شش ،هفت و هشت مترو تهران  ،سایر کالن
شــهرها و ادامه بزرگراه شــهید همت  ،باید گفت با
کمک این بانک درحال حاضــر بالغ بر  50هزار نفر
مشغول به کار شدهاند؛ شاید اگر تامین منابع از سوی
این بانک صورت نمیگرفت ،چنین شــرایطی نیز
محققنمیشد.
پورزرندی در ادامه ،به توجه بانک شهر به موضوع
بانکداریالکترونیکیبهعنوانیکیازمهمترینوجوه
تمایز این بانک با دیگر بانکهای کشور اشاره کرد و
اظهار داشت :بانک شــهر تالش کرده است اقدامات
گســتردهای در زمینه هوشمندسازی شهرها انجام
دهد که نمود این اتفاق را در شهرهای تبریز ،همدان
وشیرازدرحوزهحملونقلعمومیشاهدهستیم.

افزایش پایه حقوق کارگران
معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،گفت :بن
خواربار کارگران امسال افزایش نمییابد ولی دولت درصدد است
به پیشنهاد مجلس حداقل مزد دریافتیهای پایین را بین  15تا
 18درصد افزایش دهد .از نظر ما پایه حقوق و دستمزد کارگران
افزایش یابد بهتر است.
به گزارش ایسنا ،احمد مشیریان در نشستی خبری با اصحاب
رســانه ،اظهار کرد :دولت هر سال دســتمزد را عددی بیشتر از
نرخ تورم تصویب کرده اســت ،ولی مجلس پیشنهاد کرده برای

گروههایی با دریافتی کمتر ،افزایش یابد و لذا ممکن اســت این
مساله روی دستمزد سال  ۱۳۹۷کارگران تاثیر بگذارد.
وی افــزود :از حاال نمیتوانــم رقم دســتمزد را پیش بینی
کنم ،چون نظر دیگر شــرکای اجتماعی هم مهم است ولی همه
ساله دستمزد براســاس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین
میشود .مشیریان رقم خط معیشــت را دو میلیون و  ۴۵۰هزار
تومان اعالم کرد و گفت :مجلس درصدد تصویب طرحی اســت
کــه به موجب آن حداقل دســتمزدها برای ســال آینده با نرخ
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بیشتری افزایش یابد.
معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در پاســخ
به این پرسش که آیا بن خواربار کارگران امسال افزایش مییابد
یا نه؟ اظهار کرد :رقم بن خواربار تغییری نمیکند و جزو مزایای
جانبی مزد اســت .معتقدم هرچه بتوانیم پایه حقوق کارگران را
باال ببریم بهتر است و در آینده آنها تاثیرگذار است.
معاون وزیــر تعاون ،کار و رفاه اجتماعــی در پایان درباره
تشــکیل جلســه تعیین مزد کارگران ،اظهار کرد :امســال
کارگروه تخصصی دســتمزد را در شــورای عالی کار تشکیل
دادیم که ایــن کارگروه هفتگی یا هر دو هفته یکبار جلســه
دارد و نظرات گروههــای کارگری و کارفرمایــی را دریافت
کرده و به شــورای عالی کار ارائه میدهد که مجموع نظرات
در جلسه  ۲۹بهمنماه ارائه خواهد شد.

واگذاریهای مخابرات ،خصوصی سازی نبود

روز گذشــته ســردار فدوی فرمانــده نیروی دریایی ســپاه
پاسداران در بیســت و پنجمین همایش ســازمانهای دریایی
انتقاداتی را به ســازمان بنادر و دولت داشــت .انتقادات او شامل
موضوعات محیط زیستی ،توسعه صنایع دریایی و تقویت اقتصاد
دریایی بود .اینکه در حیطه وظایف نیروی دریایی ســپاه نیست
که با کشتیهای خاطی در حوزه خلیج فارس برخورد کند .او در
این خصوص چنین گفته اســت که «اخیرا ً قوه قضاییه از ســپاه
پاسداران درخواست داشت که با کشتیهای مصری در آبهای
ایران برخورد شــود ما هم به آنها اعــام کردیم که «مجید جان
دلبندم» اعمال حاکمیت در این حوزه وظیفه ما نیست و سازمان
بنــادر و دریانوردی باید در این حــوزه ورود پیدا کند ».به گفته
او« ،امروز کشــتیهایی که وارد خلیج فارس میشــوند خود را
ملزم به رعایت محیط زیســت نمیکننــد و در پروازهای هوایی
میتوانیم لکههــای نفتی متعددی را در خلیــج فارس ببینیم؛
چراکه میدانند نســبت به این عدم رعایت اصول و قوانین با آنها
برخورد نخواهد شد».
البته سردار فدوی در بخش دیگری از سخنانش انتقاداتی به
عملکرد دولت داشته است تا بگوید که « در دولت یازدهم وقتی
یک طرح گردشگری دریایی در کیش آغاز شد همه مسئوالن از
جمله آقای آخوندی از این طرح اســتقبال کردند و روی کشتی
رفتند و با آن عکس گرفتند اما امروز میبینیم که آن طرح دچار
چه سرنوشت تلخی شده است و ســرمایهگذار آن به خاک سیاه
نشسته است .نمیتوان به توســعه دریایی دست پیدا کرد بدون
آنکه مجموعه حاکمیتی به تعهدات خود عمل کند».
وی ادامه داد :به محض تغییــر مدیریتی در کیش دیدیم که
بخش خصوصی که سرمایهگذاری کالنی در این حوزه انجام داده
امروز با چه سرنوشتی مواجه شــده است .لذا این انتظار را داریم
که در توســعه صنعت دریایی و اقتصاد دریایــی دولت از بخش
خصوصی حمایت کند .در نهایت نیــز همین انتقادات کافی بود
تا وزیر راه و شهرسازی موضوع واگذاری ها و خصوصی سازیها
را با افشــاگری هایی از دولت دهم از جملــه ماجرای واگذاری
مخابرات مورد انتقــاد قرار داده و بگوید کــه « یکی از نقدهایی
که به ما ایرانیها میشــود این است که هنرمندی بینظیری در
قلب بــه معنا کردن مفهوم داریم .خارجیهــا معتقدند در ایران
مفاهیم به گونهای قلب به معنا میشــود که اساساً کسی متوجه
نمیشــود اصل داستان چه بوده اســت .همچنین یکی دیگر از
هنرمندیهای ما ایرانیان این اســت که کســی در جایگاه خود
نیست و همه می خواهند در جایگاه دیگری صحبت کنند».
به گفته او ،یک پریشــانی بسیار گســتردهای در معنا و مفهوم
خصوصیســازی در ایــران وجــود دارد هرچنــد که بــه ظاهر
خصوصیسازی یک مفهوم آشکار دارد اما بر آن عقیده هستم که
در ایران خصوصیسازی بسیار پیچیده و پنهان است و از آنجایی که
ابعاد آن تعریف نشده است دچار پریشانی بسیار گستردهای در این
معنا هستیم .به این نتیجه رسیدهام که باید درباره معنای برخی از
مفاهیم بیپرده صحبت کنیم و باید نقد مدنی داشــته باشیم تا به
اجماع مدنی و ملی برسیم .آخوندی تاکید کرد :عدهای مدعیاند
که ایران چهارراه جهان است حال اینکه در چهارراه جهان میتوان
بگیر وببند داشت؟ آیا در چهارراه جهان میتوان انواع سیستمهای
تبعیضآمیز را اجــرا کرد؟ آیا در چهارراه جهــان میتوان دندان
شــمرد؟ بنابراین چهارراه جهان بودن و دندان شمردن دو معنی
متفاوتی دارند که آثار متفاوتی هم خواهند داشت.
به خصوصی سازی توجهی نمی شود
به گــزارش ایلنا ،عبــاس آخوندی صبح دیروز در نشســت
بیســت و پنجمین همایش ســازمانهای دریایی در واکنش به

افشاگری های آخوندی
Pسردار فدوی :عدم حمایت دولت ،سرمایه گذاران را به خاک سیاه نشاند

همچنین در دو ســال اول دولت دهم هم
صحبتهای فرمانده نیروی دریایی ســپاه
آخوندی :متاســفانه در
چیزی حدود  99میلیارد دالر از انباشــت
پاســداران مبنی بر اینکه سازمان بنادر در
برخی از مــوارد اعمال حاکمیت نمیکند و فرایند برخی از واگذاریها صنعتی به واگذاری رســید .امــا اینکه به
همچنین در حالی دولت از بخش خصوصی و خصوصی ســازیها تنها چه کســی و چگونه واگذار شد جای بحث
بــرای ورود به توســعه دریامحــور دعوت توزیع رانت بیــن نهادها و و بررســی دارد .آیا آنچه کــه تحت عنوان
میکند که طرحهای گردشــگری دریایی دســتگاهها انجام می شود خصوصیسازی انجام شــد قابل دفاع بوده
کیش که در دولت یازدهم شــروع شد در در حالی که بایــد دو اصل اســت؟ آیا آنچه که انجام شد اساساً مفهوم
دولت دوازدهــم نیمهکاره باقــی مانده و تجاریسازی و رقابتی کردن خصوصیسازی بوده است؟
وی افــزود :واگــذاری در آن دوره
کســی به آن توجه نمیکند ،تاکید کرد :در فعالیتهاراباهمپیشببریم
حالی که درباره بخــش خصوصی صحبت و در نتیجه ایــن دو اصل در شــرایط غیــر رقابتی و تحــت عنوان
میکنیم با پریشــانی معانــی در این باره اســت که خصوصیسازی پرداخت دیون دولت انجام شــد و مجموعه
شــکل می گیــرد وگرنه دستگاههای دولتی از مراجع پاسخگو مانند
مواجه هستیم.
مجلس خارج و به نهادهای غیر پاســخگو
وی تاکید کرد :بنده زمانی عضو شورای
خصوصیســازی تنها به
واگذار شــدند .آخوندی با تاکیــد بر اینکه
رقابت بودم و شــاهد آن بودم که علیرغم
مقاومتهایم چگونه انباشت صنعتی دولت معنایانتقالمالکیتنیست
آنچــه که انجام شــد غیر قابل دفــاع بود،
گفت :واگذاریها نه در شــرایط رقابتی و نه
به چه کسانی و چه نهادهایی واگذار میشد
که مهمترین نمونه آن واگذاری شــرکت مخابــرات بود .در این با قیمتگذاری در این شــرایط شکل گرفت و دهها میلیارد دالر
جمع در حالی درباره فعال شــدن بخــش خصوصی در صنعت انباشت صنعتی تحت عنوان خصوصیسازی جابجا شد .به طور
دریایی صحبت میشود که در حال حاضر بخش خصوصی یکی قطع از این خصوصیسازی و از این پریشانی نمیتوان دفاع کرد.
این یک پریشــانی به معنای مطلق بود و االن هم وقت آن رسیده
از مسائلی است که کمترین توجه به آن میشود.
وی گفت :بنده از ابتدای شــروع خصوصیسازی در ایران در یک بار دیگر این روند را بازنگری کنیم.
آخوندی افزود :شاید عدهای بگویند کسی که این صحبتها را
این زمینه فعال بودم از ابتدای خصوصی ســازی تا ســال ، 86
یک میلیون دالر از انباشــت صنعتی دولت ایران واگذار شــد و میکند یک فرد دولتی است و خودش باید به دنبال پیگیری این

مسائل باشد اما در این باره باید به یک اجماع ملی برسیم و برای
ایجاد یــک تغییر یک نفر نمیتواند شــقالقمر کند .برای ایجاد
تغییرات باید به فهم ملی برسیم .آن زمان که  99میلیارد دالر از
سرمایه کشور به انباشت صنعتی دولت واگذار میشد هیچ کسی
مقاومت نکرد و در آن زمان عضو شورای رقابت بودم و با یک مورد
بسیار مهم در واگذاریها مواجه شدیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشــاره به واگذاری مخابرات در دولت
گذشته اظهار داشــت :باید درباره واگذاری مخابرات به صورت
جدی بحث شــود و نحوه واگذاری این مجموعه بررســی شود.
وی با اشاره به پشــت پردههای واگذاری مخابرات در آن دوران
گفت :چگونه میشود که عدهای از متقاضیان در شب آخر تحت
عنوان عدم اهلیت خط میخورند و در شرایطی که مهلت به پایان
رســیده عده دیگری برای واگذاری مطرح میشــوند و در حالی
که پیشــنهادات جدید و قدیم منافع مشترک دارند چگونه یک
دســتگاه به عنوان برنده مناقصه اعالم میشود .علیرغم اینکه
دههابار نسبت به این واگذاری شــکایت کردم اما هیچ وقت این
موضوع به صورت جدی مورد بحث قرار نگرفت.
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد :بنده در تمام جلسات شورای
رقابت حضور داشتم به غیر از یک جلسه ،که در همان جلسه هم
درباره صحت واگذاری رایگیری میشــود و صحت واگذاری به
تایید میرســد .حال اینکه همه میدانند این واگذاری غلط بوده
اســت .نمیگویم با این واگذاری حیف و میل انجام شده اما قطعا
در یک طرف ایــن واگذاری بخش خصوصی قرار نداشــت .این
واگذاری نمونهای از دهها واگذاری اســت که به صورت اشــتباه
انجام شده است.
وی ادامــه داد :در ایــن جمــع کــه آمدهایــم تــا درباره
خصوصیســازی صحبت کنیم باید به چند نکته اشاره داشته
باشــیم؛ یکی آن اســت که قبل از بحث خصوصیســازی نیاز
داریم که امور را بر مبنای بازرگانــی تعریف کنیم و قطعاً بدون
بازرگانی کردن موضوع ،هیچ اتفاقی در حوزه خصوصیســازی
رخ نمی دهد .در کشــوری کــه هنوز قیمتگذاری ،ســازمان
تعزیرات حکومتی وجــود دارد و هنوز ســازمان حفظ محیط
زیست وجود دارد و هیچیک از اصول بازرگانی رعایت نمیشود
حرف زدن از خصوصی سازی جای تامل دارد.
وی گفــت :متاســفانه در فراینــد برخــی از واگذاریهــا و
خصوصیسازیها تنها توزیع رانت بین نهادها و دستگاهها انجام
میشــود در حالی که باید دو اصل تجاریسازی و رقابتی کردن
فعالیتها را با هم پیش ببریم و در نتیجه این دو اصل اســت که
خصوصیسازی شــکل می گیرد وگرنه خصوصیسازی تنها به
معنای انتقال مالکیت نیست.
وزیر راه و شهرســازی همچنین دربــاره بازرگانی کردن امور
در خصوصیســازی اظهار داشــت :در بســیاری از کشورها که
خصوصیســازی در آن شــکل گرفته مانند ســنگاپور که آن را
بهشت بخش خصوصی در صنعت دریایی میدانیم ،دولتها ابتدا
به سمت رقابتی کردن و بازرگانی کردن پیش رفتند و در نهایت
واگذاری مالکیت شــکل گرفته است .حال اینکه در ایران پروسه
واگذاریها و اینکه به چه کسی واگذار میشود مشخص نیست و
نتیجه این میشــود که امروز همه در چنگال آن گرفتاریم و باید
به این برگردیم کــه چگونه میتوانیم نهادهای اقتصادی ایران را
بازسازی کنیم.
آخوندی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی آمادگی کامل را
دارد تا به صورت شفاف در بحث خصوصیسازی ورود کند ،اظهار
داشــت :این آمادگی را داریم که هرگونه اقدام تبعیضآمیزی در
خصوصیسازی در حال انجام است را شناسایی و رفع کنیم چرا
که تمام مشکالت از همین جا نشات میگیرد.

چهره
محمد شریعتمداری :

آماده پذیرفتن سرمایه گذاران خارجی هستیم
وزیــر صنعت ،معدن و تجــارت گفت :ما آمــاده پذیرفتن
سرمایه گذاران خارجی با سهم بیش از  ۵۰درصد هستیم و از
آنها حمایت می کنیم .به گزارش ایسنا ،محمد شریعتمداری
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در نشســت خبــری اخیرش با
خبرنگاران ،اظهــار کرد :ما دســتاوردهای مختلفی در حوزه
های گوناگون دانش و زیربنایی نظیر راهها و سایر پیشرفت ها
داشتیم .به عنوان مثال میتوانیم به چند فقره آن اشاره کنیم
در حوزه فوالد ،ما یک معدن ســنگ آهن داشتیم در منطقه
مرکزی کشور و یک مجموعه ذوب آهن اصفهان امروز ظرفیت
فوالد به ۳۳میلیون تن رسیده است.
وی با اشــاره به جذب ســرمایه در پســابرجام تشریح کرد:
در جذب ســرمایه گذاری خارجی هم در پســا برجام قدم های
خوبی برداشته شده است ۲۲۴ .طرح سرمایه گذاری شده است
 ۲میلیارد دالر آن در صنعت خودرو ســازی کشور در پسا برجام
جذب شده است .این نشــان میدهد مسیر درست است .وزیر
صنعت ،معدن و تجارت در ادامه افــزود :در حوزه معدنی هم
قدم های خوبی برداشــته شده اســت .بالغ بر  ۱.۵میلیارد تن
ظرفیت تولید سنگ آهن در کشور شناسایی شده و  ۲میلیارد
تن ظرفیت دیگر هم در اعماق زمین پیجویی شده است ،این
چیزی در حدود کل ذخایر ســنگ آهن کشور تا کنون است
حدود  70هزار و  160خودرو پیش از انقالب به صورت مونتاژ
تولید میشد امروز برنامه  ۱.۵میلیون دستگاه را داده ایم.
وزیــر صنعت ،معدن و تجــارت در خصــوص افزایش تولید
خودروهای برقی تصریــح کرد :رقابت پذیری خودرو های جدید
برقی روند رو به رشدی داشته است .تا سال  ۲۰۳۰گفته اند پیش

بینی میشــود برخی خودرو ســازان  ۱۰تا  ۱۵درصد به سمت
خودروی برقی بروند .این از طرفی تهدید و از طرفی فرصت است.
وی گفت :مــا پژوهشگران خوبی داریم و این صنعت هنوز
چندان در جهان پا نگرفته اســت .اگر ما قــدم به این عرضه
بگذاریم بــا فاصله کمی که بــا این صنعت داریــم میتوانیم
جایگاهی را به خود اختصاص دهیم .خودرو ســازی در جهان
دچار تحوالتی شــده اســت ۲۵ .درصد مصرف فــوالد دنیا
خودروسازان هستند.
شــریعتمداری گفــت :امروز اســتارت آپ هــا از طریق
شــرکتهای جدید که جوانــان ما توانایی هایشــان را به رخ
ما میکشــند خریدار به فروشنده وصل شده اســت .اینها با
نامههای الکترونیکــی ترتیب داده اند و نیــاز به خودرو های
سنگین کم میشود .تحوالتی در ایران و جهان رخ داده است.
در جهان تســا از نظام دانش بنیان استفاده کرده و به زودی
خودرو ســازی را متحول میکند .اگر صنعت خودرو سازی ما
به این موضوعات فکر کند تحول مهمی رخ خواهد داد.

رییس اتاق بازرگانی تهران:

نوسانات ارزی به اقتصاد کشور لطمه می زند
رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد اســت نوســانات ارزی به
بنگاههای اقتصادی لطمات جدی وارد کرده است و بانک مرکزی
باید تدبیری برای آن بیاندیشد تا مانع خروج سرمایه شود.
بهگزارشایسنا،مسعودخوانساریدرجلسههیاتنمایندگان
اتاق بازرگانی تهران ،اظهار کرد :در هفته گذشــته شاهد بودیم
که رئیس جمهوری برای چندمین بار اشــاره کرد که دولت تاجر
و بنگاهدار خوبی نیســت و باید کارها در اختیار بخش خصوصی
قرارگیرد که این تاکید نشانگر آن است که رئیس جمهوری معتقد
به این اســت که اگر قرار اســت اقتصاد حرکت کند باید بخش
خصوصی فعال شــود .با تاکید رئیس جمهوری ،به نظر می رسد
که باید تســهیالت الزم را فراهم کرد تا بخش خصوصی فعالتر
باشــد .رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد :البته این امر تنها در
اختیار دولت نیســت و نهادهای دیگر هم موثر هستند ،بنابراین
سایر دستگاهها ممکن است مانع شوند اما اگر دولت اراده داشته
باشد ،کمک حال تحقق این امر خواهد بود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :تشکیل سرمایه بخش خصوصی
از ســال  ۱۳۵۵به بعد نشان می دهد که اگرچه در طول سالهای
مذکور ،تولید ناخالص کشــور دو برابر شده اســت ،اما تشکیل
سرمایه بخش خصوصی تا ســال  ۱۳۹۲تقریبا ثابت بوده است.
به نحوی که حجم سرمایه گذاری ســال  ۱۳۵۶معادل  ۱۵هزار
میلیارد تومان بوده اســت که در ســال  ۱۳۹۲نیز به همین رقم
رسیده است.رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت :اکنون شرکتها از
انحصار استفاده می کنند که بخش خصوصی از آن محروم است.
به این معنا که حدود دو سال اســت که برخی بنگاهها طلبکار از
دولت هستند که درمقابل به دولت و نظام بانکی هم بدهی دارند،

در حالیکه هر ماه 2درصد جریمه مالیاتی برای آنها اعمال میشود
که بر این اساس ،اوراق قرضه با ۸درصد در اختیار بخش خصوصی
قرار می گیرد که این یک ظلم بزرگ است .با این روش نمیتوان
باعثپیشرفتبخشخصوصیشد.
خوانساری درباره نوســانات اخیر ارزی گفت :نوسانات ارزی
لطمه جدی به اقتصاد وارد می کند و سرنوشت بنگاههای بخش
خصوصی را تحت الشعاع قرار می دهد و وظیفه دولت است که به
این موضوع بپردازد ،این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی
هر ســه ماه یکبار ،موضوع تک نرخی کردن ارز را مطرح می کرد،
امامحققنشد.
رییس اتاق بازرگانی در پایان نیز با تاکید بر اینکه نوسانات ارزی
باید به نحوی مهار و مدیریت شود ،تصریح کرد :امیدواریم بانک
مرکزی تدبیری را بیاندیشد که این نوسانات به حداقل برسد اما
قیمت هایی که در بازار اســت ،ارز مبادله ای است که سه نوع ارز
دیگر شــرکتی ،اســکناس و حواله وجود دارد .به این معنا که ارز
شرکتی برای واردات است.

