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پيامدهای مثبت  اصالحات اقتصادی
ادامه از صفحه یک... دولت خارج شود و عمال قدرت کشور در 

این زمینه نیز از بین برود.
طبق آمار موجود حدود ۶0 میلیارد دالر در این مدت ارز 4200 
تومانی به اقتصاد تزریق ش��ده اس��ت که اثر آن به هیچ عنوان 
در اقتصاد کش��ور دیده نش��ده است. قیمت برخی کاالها با این 
ش��یوه نرخ گذاری به صورت مصنوعی پایین نگه داش��ته شده 
است.  پس به این نرخ ارز که نگاه می کنیم، متوجه می شویم، 
اف��رادی ک��ه از ای��ن ارز 4200 تومانی اس��تفاده کرده اند، تعداد 
مح��دودی ب��وده و طبق گزارش ه��ای وزارت صنعت یا بانک 
مرکزی، بس��یاری از افرادی که از این ارز ترجیحی اس��تفاده 
کرده ان��د، ی��ا جنس وارد نکردند و نصف آن چیزی که باید وارد 
می کرده ان��د، جن��س وارد کردند و نصف دیگر ارز را به نرخ آزاد 
فروخته اند. برخی هم جنس وارد کردند، ولی به نرخ 4200 به 
مردم ندادند و با نرخ های بسیار باالتر به تولیدکننده و مصرف 
کننده واگذار کرده اند. پس یک فس��اد در کش��ور در این زمینه 

رخ داده است. 
در کشوری که ارز ترجیحی در جهت حمایت از اقشار و اصناف 
مختلف پرداخت شده است ولی نتیجه آن به گسترش فساد و 
کاهش کار و رش��د تنبلی ختم ش��ده است. اینجا باید نگاه کنید 
که نظارت چگونه بوده و از چه روش های نظارتی استفاده شده 
است. یعنی بحث های نظارتی خیلی مهم است. سازمان های 
بازرس��ی و نظارت کننده بر تولید کاالها و خدمات را رها کرده 
اند و نظارتی بر این موضوع نش��ده اس��ت. در صورتی که وقتی 
ارز دولتی با این ش��یوه تخصیص داده می ش��ود، باید نظارت 
ها هم دقیق تر و جدی تر ش��ود. در بس��یاری از کش��ورها ارز 
دولتی پرداخت می ش��ود. در خود آمریکا هم که من تحصیل 
می کردم، ارز دولتی می دادند. ولی می گفتند 5 سال ارز دولتی 
می دهیم کمربندها را محکم کنید. بعد از 5 سال واردات همین 
کاالیی که تولید می کنید از سایر کشورها را باز دنبال خواهیم 
کرد. چون دولت از حق گمرکی نمی تواند بگذرد. به متقاضی 
می گویم این کاال آمریکایی و چینی و ژاپنی و کره ای اس��ت. 
مصرف کننده آمریکایی یکی را انتخاب می کند. پس از لحاظ 
کیفیت خود را باال ببرید و از نظر قیمت هم خود را پایین بیاورید 

که قابل رقابت باشد.
در مدیریت اقتصادی این مساله وجود دارد که اگر می خواهید 
قدم به سوی آینده بردارید، باید یک پا در گذشته داشته باشید، 
ب��ه همی��ن موضوع اس��تفاده از تجارب خودت��ان و دیگران در 
زمینه های مختلف بر می گردد. اگر در مورد ارز ترجیحی صحبت 
می شود خیلی اشتباه خواهد بود که درباره دولت آقای رییسی 
ی��ا حس��ن روحان��ی قضاوت کنیم. بای��د این موضوع را در همه 
س��ال هایی که دولت در حال حمایت از عده ای بوده اس��ت، 
نگاه کنیم. اقتصاد ایران به چنین حمایت هایی عادت کرده و 
مانند معتادی است که مواد مصرف می کند و حاال دولت می 
خواهد، این سم را از بدن بیماری به نام اقتصاد ایران خارح کند. 
یک دفعه نمی توان این موضوع را از اقتصاد کشور جدا کرد و 
بای��د مالحظات��ی در ای��ن زمینه نیز لحاظ کرد. پس تمام دولت 
های بعد از انقالب، به ویژه از زمان آقای هاش��می رفس��نجانی 
ب��ا تخصی��ص چنی��ن ارزی به مردم جف��ا کرده اند. همه حفظ 
وضعیت موجود کرده اند و کس��ی برای حل مس��اله پیش قدم 
نش��ده اس��ت. به دلیل اینکه توان فروش نفت داش��ته اند، همه 
گفت��ه ان��د که حاال بگذارید ارز ترجیحی و دولتی بدهیم. دولت 
آقای رئیس��ی با ش��جاعت به سمت جراحی اقتصاد کشور رفته 

است و باید از آن حمایت شود.

دورنمای مثبت بازار سهام
ادامه از صفحه یک...  رش��د بازارهای مالی می ش��ود. در شرایط 
تورمی پول داغ است و افراد تمایلی برای نگه داشتن پول نقد 
ندارند و سرمایه گذاری ها به سمتی هدایت می شود که حداقل 

از نرخ تورم عقب نماند.
اما بازدهی که از رشد نرخ تورم در بازارها برای افراد به دست 
می آید، معموال با افزایش مخارج از بین می رود. در این شرایط 
اف��راد ه��ر چن��د برای افزایش ثروت س��رمایه گذاری می کنند 
اما مخارج هم در این ش��رایط تورمی به همان اندازه افزایش 
پی��دا می کن��د و در ای��ن صورت بازدهی س��رمایه قاعدتا بازده 
مطلوبی نیست. بازده، زمانی مطلوب است که از محل بهره وری 
شرکت ها و رشد تولید به دست بیاید. سیاست های اخیر دولت 
ه��ر چن��د ب��ه جلوگی��ری از هدر رفت منابع کم��ک می کند اما 
انتقاداتی هم به آن وارد است. موفقیت این سیاست ها در گروی 
همراهی و اعتماد مردم به سیاست گذار است.  از طرفی واقعیت 
این اس��ت که صعود یا س��قوط ش��اخص قابل پیش بینی نیست 
اما واقعی ش��دن نرخ محصوالت و حذف قیمت های دس��توری 
در نهایت به نفع بازار س��رمایه  اس��ت چراکه س��ود شرکت ها را 
افزایش می دهد و افزایش نرخ تورم هم قاعدتا تمایل مردم را 
برای سرمایه گذاری افزایش می دهد. در دو الی سه ماه گذشته 
افزایش حجم معامالت افزایش ورود نقدینگی به بازار را تایید 
می کند. مدت ها بود که تمام تحلیل گران بازار سرمایه بر روی 
اینکه قیمت سهام پایین آمده، اتفاق نظر داشتند و این کاهش 

قیمت سهام می تواند باعث رشدی در بازار سرمایه شود.
در دو سال گذشته شاهد افت قیمت سهام بودیم و در این مدت 
بسیاری از فعاالن بورس دچار ضرر شدند و در عین حال تولیدات 
شرکت های بورسی افزایش یافته اما قیمت سهام باال نرفت و 
تمام این موارد انتظار رشد را در بازار ایجاد کرده بود اما بر روی 
زمان رشد اتفاق نظر وجود نداشت و با رشد جزیی بازار سایر افراد 

نقدینگی وارد بازار کردند تا از این غافله عقب نمانند.
نکته بسیار مهم این است که پول هایی به صورت هیجانی وارد 
بازاری می شوند  قابلیت این را دارند که به صورت هیجانی هم 
از آن بازار خارج شوند و هنور اعتماد عمومی به بازار برنگشته 
که بتوان گفت پول ها برای س��رمایه گذاری بلند مدت به بازار 
برگشته است. روند ورود نقدینگی به بازار در زمانی که قیمت ها 
پایین هس��تند مثبت اس��ت اما عاملی که می تواند این روند را 

تشدید کند، اعتماد مردم است.   

اقتصاد كالن

 گروه اقتصاد کالن:  وضعیت سرمایه گذاری در مناطق آزاد چگونه 
است؟ چرا با وجود ظرفیت های فراوان جذب سرمایه و صادرات 
از این مناطق به شکل مطلوب محقق نشده و این مناطق بیشتر 
به معبر واردات تبدیل ش��ده اس��ت؟ به گزارش »تجارت«، در 
ادبی��ات بی��ن المللی، مناط��ق آزاد اقتصادی از تعاریف، اهداف، 
ان��واع و حت��ی اس��امی متعددی برخوردارند، اما با بررس��ی این 
تعاریف، می توان دریافت که این مناطق از چارچوب و قواعدی 
کل��ی تبعی��ت م��ی کنند؛ اغلب مناطق یک یا چند معافیت مالی 
و مقرراتی را در محدوده ای از س��رزمین خود اعطا می کنند تا 
به هدف های خاصی برسند. این اهداف می تواند شامل جذب 
س��رمایه گذاری خارجی، تولید و صادرات کاال و خدمات باش��د 
که طبیعتًا با تحقق این اهداف، نتایجی نظیر توسعه منطقه ای، 
افزایش درآمدهای کش��ور یا افزایش اش��تغال پدید خواهد آمد. 
جذب سرمایه گذاری، تولید و صادرات، از اهداف اصلی مناطق 
آزاد مخصوصًا در کش��ورهای درحال توس��عه محسوب شده که 
بدون تحقق آنها، نمی توان منطقه آزادی را موفق دانست و با 
تحقق آنها، سایر اهداف نظیر اشتغال و توازن منطقه ای شکل 
خواهد گرفت؛ در غیر این صورت، ایجاد توسعه نسبی از محل 
واردات و خرده فروش��ی اقالم خارجی )کاالی همراه مس��افر( 
به منظور ایجاد اش��تغال و جذب گردش��گران داخلی، در تضاد 
با مناطق آزاد موفق جهانی اس��ت، زیرا آثار س��وء آن از قبیل 
کوچک کردن بازار تولیدات ملی و واردات بی رویه، گریبانگیر 

اقتصاد ملی خواهد شد 

سهم مناطق آزاد از صادرات � 
 ب��ه گفت��ه مقامات مناطق آزاد، س��االنه بیش از 20 هزار میلیارد 
تومان در مناطق آزاد برای توسعه زیرساخت ها هزینه می شود اما 
در نهایت سهم این مناطق از صادرات کل کشور کمتر از ۲٫۵ 
درصد است.آماری که نشان می دهد موتور تجارت در این مناطق 
خاموش شده است. طی سال های ۹2 تا ۹۹ فقط ۱.۹  میلیارد دالر 
سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد جذب شده است.  براساس 
آمارهای ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، از 
سال ۱۳۹2 تا ۱۳۹۹ مجموع سرمایه گذاری خارجی جذب شده 
در مناطق آزاد ایران ۱ میلیارد و ۸۶۹ میلیون دالر بوده است. این 
درحالی اس��ت که طی مدت مذکور در کل کش��ور ۱۷.5 میلیارد 

دالر س��رمایه گذاری خارجی جذب ش��ده است. به عبارتی سهم 
مناطق آزاد از س��رمایه گذاری خارجی جذب ش��ده طی سال های 
۱۳۹2 تا ۱۳۹۹ حدود ۱0.۷ درصد بوده اس��ت. همچنین طی ۸ 
ساله دولت قبل مجموع سرمایه گذاری داخلی جذب شده در این 
مناطق نیز ۶۱.5 هزار میلیارد تومان بوده اس��ت. قابل ذکر اس��ت 
ش��اید این مقدار برای هفت منطقه آزاد قابل قبول به نظر برس��د 
اما کارشناسان معتقدند از آنجایی که فلسفه شکل گیری مناطق 
آزاد و ارائه دهها مشوق برای این مناطق، جهت جذب قابل توجه 
سرمایه گذاری خارجی بوده اما عملکرد فعلی قابل دفاع نیست. 
ایجاد ۷۶ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در ایران با هدف افزایش 
صادرات تاسیس شد. اما حاال آمارها می گوید اوال سهم این همه 
منطقه از تجارت  کل کشور کمتر از ۲٫۵ درصد است. دوما، میزان 

صادرات همواره کمتر از واردات بوده است.

دو دیدگاه متضاد در مورد مناطق آزاد � 
 در مورد مناطق آزاد و ویژه معموال دو دیدگاه متضاد وجود دارد، 

یک دیدگاه بر این باور است که بسیاری از کشورهای دنیا مثل 
چین، مالزی و … که به پیشرفت های مهمی در چند دهه اخیر 
دست پیدا کرده و موفقیت های زیادی به دست آورده اند، عمده 
موفقیت ش��ان در گرو ایجاد مناطق آزاد بوده اس��ت. چراکه این 
مناط��ق ب��ا توجه به قوانین و مق��ررات به خصوصی که دارند و 
این قوانین با سرزمین اصلی متفاوت است از امتیازهای خاصی 
برخوردارند. مناطق مذکور این امکان را دارند که سرمایه گذاری 
خارج��ی ج��ذب کنند و باعث رونق ص��ادرات، تولید و به دنبال 
آن رش��د اش��تغال ش��وند. لذا این را به عنوان یکی از اهرم های 
پیشرفت مناطق آزاد در کشورهای توسعه یافته  قلمداد می کنند. 
بر اس��اس همین الگو خیلی از کش��ورهای دیگر هم در همین 
مسیر پیش رفتند و مناطق آزاد و ویژه را ایجاد کردند. ایران هم 
به دنبال این تفکر مناطقی را ایجاد کرده است که امروز کم و 
بی��ش کارای��ی آنها را می بینی��م. اما در مقابل یک دیدگاه دیگر 
ه��م وج��ود دارد. ای��ن دیدگاه می گوید که مناطق آزاد و ویژه در 
ایران به دالیل مختلف، آن مس��یری که کش��ورهایی پیشرفته 

طی کرده اند را طی نکرده است و امروز فقط به معبری تبدیل 
ش��ده اند ک��ه کاالها به ص��ورت قاچاق، غیرقانونی و زیر زمینی 
وارد کشور شود و به اقتصاد و تولید ضربه بزند.  افزایش بدون 
کارشناس��ی مناطق آزاد از یک س��و و حکمرانی در این مناطق و 
عدم اجرای قوانین موجود از س��وی دیگر موجب ش��ده است که 
مناطق آزاد عمال کارآیی مورد انتظار را درخصوص رونق تجارت 
و اقتصاد کش��ور نداش��ته باش��ند. این در حالی است که آنچه در 
مناطق آزاد دنیا می گذرد، نش��ان می دهد که این مناطق تا چه 

اندازه توانسته اند موتور پیشران اقتصادها باشند. 
اما بررس��ی ها در یک گزارش پژوهش��ی در فاصله س��ال های 
۹۹-۱۳۹2 نشان می دهد که مناطق آزاد ایران در چهار شاخص 
اصلی سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تولید و صادرات نسبت 
ب��ه س��ایر مناط��ق آزاد جهان و حتی س��رزمین اصلی عملکرد 
ضعیف و غیرقابل قبولی داشته اند. موضوعی که بازوی پژوهشی 
س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور در جریان بررسی عملکرد این 
مناطق دالیل آن را مشخص کرده است. براساس این تحلیل 
طی س��ال های ۱۳۹۹-۱۳۹2 مناطق آزاد ایران در مقایس��ه با 
س��رزمین اصلی در ش��اخص سرمایه         گذاری خارجی ۱0 درصد، 
در شاخص سرمایه         گذاری داخلی ۷/ ۱درصد، در شاخص تولید 
حداکثر ۱/ ۳درصد و در ش��اخص صادرات کمتر از یک درصد 
موثر بوده اند. این درحالی که ش��اخص س��رمایه         گذاری خارجی 
در مناطق آزاد کش��ورهایی مثل مالزی، کره جنوبی و چین به 
ترتیب ۷2درصد، 2۸درصد و ۱۹درصد است؛ وضعیت شاخص 
صادرات نیز در کشورهای چین، مالزی، هند و امارات به ترتیب 
۷5درصد، 4۹درصد، 2۶درصد و ۳0درصد گزارش شده است، 
اما آنچه باعث ش��ده در این س��ال ها مناطق آزاد ایران نتوانند 
عملکرد قابل قبولی داشته باشند، مشکالت بیرونی این مناطق 
همچون سیاست های دولتمردان و شرایط اقتصادی کشور است 
که چندی پیش دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
تلویحا به آنها اشاره کرد. براساس پژوهش مرکز پژوهش های 
توس��عه و آینده نگری س��ازمان برنامه و بودجه طی س��ال های 
۱۳۹2-۱۳۹۹ مناطق آزاد ایران در ش��اخص س��رمایه         گذاری 
خارجی ۱0درصد، در شاخص سرمایه         گذاری داخلی ۷/ ۱درصد، 
در شاخص تولید حداکثر ۱/ ۳درصد و در شاخص صادرات کمتر 

از یک درصد در مقایسه به سرزمین اصلی موثر هستند. 

»تجارت« موانع جذب سرمایه در مناطق  ویژه اقتصادی و مناطق آزاد را بررسی کرد

افول سرمایه گذاری در مناطق آزاد  

سرمقاله

جزئیات به روزرسانی فهرست بدهکاران بانکی
 گروه اقتصاد کالن: مدیر اداره اطالعات بانکی بانک مرکزی، با اشاره به مطالبات معوق 
برخی از اش��خاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده تس��هیالت و تعهدات کالن گفت: 
متاسفانه عده ی کمی از اشخاص و شرکت های دریافت کننده تسهیالت کالن نسبت 
به بازپرداخت تسهیالت به موقع اقدام نمی کنند و در سرفصل تسهیالت غیرجاری قرار 
گرفته اند که در انتشار اسامی نیز تفکیکی با عناوین »تسهیالت کالن« و »تسهیالت 
غیرجاری« لحاظ شده است. به گزارش ایسنا، محبوب صادقی ضمن اشاره به انتشار 
لیست اسامی بدهکاران تسهیالت و تعهدات کالن گفت: این دسته اشخاص حقیقی 
حقوقی هس��تند که تس��هیالتی را با مبلغ مش��خصی  به میزان ۱0 درصد س��رمایه پایه 
یک بانک دریافت کرده اند که به این افراد حقیقی یا حقوقی دریافت کننده تسهیالت 

و تعهدات کالن اطالق می شود. 
وی افزود: این افراد به این منظور نباید تلقی شوند که تسهیالت را اخذ کرده اند و نسبت 
به بازپرداخت اقدامی نکرده باشند در حالیکه خیلی از این افراد با تسهیالت دریافت شده 
بانی اشتغال و تولید در کشور و گردانندگان شرکت های بزرگ فوالدی و نفتی، صنایع 
سنگین  و سیمانی هستند که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه ایجاد 
اشتغال و تولید فعالیت می کنند و در موعد مقرر نیز نسبت به بازپرداخت تسهیالت اقدام 
کرده اند. این مدیر بانک مرکزی با بیان اینکه عموم تامین مالی کشور توسط بانک ها 

انجام می گیرد، افزود: صنایع بزرگ و اشخاص تولید کننده چاره ای جز اخذ تسهیالت 
از شبکه بانکی ندارند و برای گردش مالی از ظرفیت بانک ها بهره مند می شوند. طبق 
اعالم بانک مرکزی، صادقی با اش��اره به مطالبات معوق برخی از اش��خاص حقیقی و 
حقوقی دریافت کننده تس��هیالت و تعهدات کالن گفت: متاس��فانه عده ی کمی نیز از 
اشخاص و شرکت های دریافت کننده تسهیالت کالن نسبت به بازپرداخت تسهیالت 
به موقع اقدام نمی کنند و در سرفصل تسهیالت غیرجاری قرار گرفته اند که در انتشار 
اسامی نیز تفکیکی با عناوین »تسهیالت کالن« و »تسهیالت غیرجاری« لحاظ شده 
است. وی افزود: بدین معناکه برخی از افراد چه حقیقی یا حقوقی، تسهیالتشان به هر 
دلیلی معوق شده است و تحت عنوان تسهیالت غیرجاری رده بندی شده اند و لذا در 
مرتبه دوم انتشار اطالعات برای آگاهی هر چه بیشتر جامعه دو مورد فوق از یکدیگر 
تفکیک ش��ده اند. مدیر اداره اطالعات بانکی با اش��اره به اینکه برخی از این تس��هیالت 
تحت تکلیف خود دولت است، تصریح کرد: بدین معناکه برخی از این تسهیالت تحت 
تکلیف دولت اس��ت تا به این واس��طه، تس��هیالتی را پرداخت کنند و اقداماتی را برای 

کشور انجام دهند و مواد غذایی را تأمین کنند.
 برهمی��ن اس��اس بان��ک مرک��زی نیز برای آنها تس��هیالت در نظ��ر می گیرد. پس از 
دریافت این تس��هیالت و وارد کردن مواد و یا تولید مواد غذایی توس��ط کش��اورزان، 

بع��د از ف��روش محص��والت مبال��غ به بانک ها عودت می ش��وند. صادق��ی عملکرد و 
همکاری بانک مرکزی درخصوص انتش��ار فهرس��ت مذکور را مطلوب ارزیابی کرد 
و گف��ت: بان��ک مرک��زی پی��ش از آن و پیگیری های الزم را از ش��بکه بانکی انجام داد 
 و این مهم پس از ابالغ قانون بودجه، در قالب بخش��نامه به ش��بکه بانکی ابالغ ش��د 
ت��ا آم��ار را ب��ه بان��ک مرکزی ارس��ال کنند. الزام قانون بودجه ۱40۱ بودجه بر انتش��ار 
آمار به صورت فصلی اس��ت. یعنی ابتدای تابس��تان باید آمار مرتبط با انتهای خرداد 
ماه را منتش��ر کنیم و این اولین تکلیف بانک مرکزی در این زمینه به حس��اب می آید. 
وی یادآور ش��د: اما در راس��تای همراهی قوه قضائیه و مجلس ش��ورای اس��المی و 
 انتش��ار آم��ار زودت��ر از موع��د توس��ط بان��ک مرکزی ب��ه معنای همکاری ماس��ت.
 که اولین مرتبه از انتشار آمار در فروردین ماه و پس از آن روز گذشته و در اردیبهشت 

ماه انتشار یافت.
 صادقی در پایان خاطرنشان کرد: برخی از شرکت ها در دستور کار شورای پول و اعتبار 
حسب شرایط تحریم های ظالمانه تصمیمی خاص برای تولید محصولی اتخاذ می شود 
و حدودی برای ش��رکتی خاص در نظر گرفته ش��ود. اما در صورتی که این موارد داخل 
حدود مقرر صورت نگیرد، از سوی بازرسان بانک مرکزی برخورد الزم صورت خواهد 

گرفت و البته رسیدگی به این موارد برعهده هیأت انتظامی بانک هاست. 

بهره وری شرط پرداخت پاداش مدیران شرکت های دولتی دولت دست تاجرنماهای ارز 4200 تومانی را کوتاه کرده اند
 نایب رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس گفت: دولت و 
مجلس دس��ت تاجرنماها که ارز 4200 تومانی را می گرفتند تا کاالهای اساس��ی 
را به قیمت پایین تری به دس��ت مردم برس��انند و به جای وارد کردن اقالم مورد 
نیاز مردم این پول را به ساختمان س��ازی و داللی برده بودند را کوتاه کرداند. به 
گزارش ایسنا، ابراهیم عزیزی در جلسه علنی دیروز )یکشنبه( در نطق میان دستور، 
ضمن تبریک سوم خردادروز  آزادسازی خرمشهر گفت: مجلس یازدهم در حالی  
وارد سال سوم از فعالیت خود می شود که شرایط جدیدی را در  عرصه های ملی و 

بین المللی شاهد هستیم. همچنین با وجود هجمه ها و کینه توزی ها، ملت رشید ایران به راه پر افتخار خود که از 
مسیر عزت و  سربلندی می گذرد با قدرت و با صالبت ادامه می دهد. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس یازدهم با اش��اره به نزدیک بودن انتخابات هیئت رئیس��ه گفت: انتظار می رود مجلس یازدهم با 
تصویب قوانین راهگش��ا، گام های بلند و موثری را برای برون رفت از مش��کالت کاس��تی ها و مس��ائل اولویت دار 
کشور و ملت در دستور کار خود قرار دهد. مجلس قوانینی را به تصویب برساند که ضمن خنثی سازی تحریم های 
ظالمانه جلوی خودتحریم های داخلی را بگیرد. هیئت رئیس��ه با نگاه بلند و عمیق به موضوعات اساس��ی کش��ور 

طرحی نو در انداخته و با تحرک و پویایی در هدایت بیش از پیش گام های بلندی را بردارد. 

 معاون رئیس جمهور گفت: امس��ال پاداش مدیران و هیات مدیره ش��رکت ها در 
شرایطی پرداخت می شود که بهره ور باشند. به گزارش ایرنا، میثم لطیفی در مراسم 
همایش ملی بهره وری، اظهار داش��ت: نظام حکمرانی ایرانی و اس��المی س��ه بُعد 
دارد که عدالت در راس آن قرار دارد. بُعد دوم بهره وری و بُعد آخر رضایت است. 
اگر عدالت و بهره وری تحقق یابد رضایت نیز  محقق خواهد ش��د. وی گفت: در 
ش��رایط قرار گرفته ایم که باید تصمیم های بزرگی بگیریم، امروز کرونا و جنگ 
باعث شده شاخص سالمت بهداشت و امنیت غذایی در دنیا به شدت کاهش یابد.  

رییس س��ازمان اداری و اس��تخدامی ادامه داد: امروز باز هم قیمت نهاده های غذایی افزایش یافته و کش��ورهایی 
همچون چین خرید تضمینی گندم را دوباره ش��روع کردند. وی تاکید کرد: باید الگوی حکمرانی ش��رکتی تغییر 
کند و شرکت ها بر اساس بهره وری ارزیابی شوند. بر این اساس امسال تصمیم گرفتیم پاداش مدیرعامل و عضو 
هیات مدیره را بر اساس بهره ور بودن آنها پرداخت کنیم و در جشنواره شهید رجایی دستگاه ها بر اساس بهره وری 
ارزیابی و رتبه بندی شدند. لطیفی تصریح کرد: بهره وری بیش از هر چیز نیازمند فرهنگ سازی است، البته باید 

توجه داشت که نوآوری، پذیرش خطر   و سخت کوشی الزمه بهره وری هستند.

 گروه اقتصاد كالن: برخی از كارشناسان بر این باورند كه با 
توجه به تحوالت بازار جهانی و نوسانات نرخ ارز در داخل 
باید در آینده منتظر جهش قيمت طال و س�که باش�يم، به 
طوری كه مرزهای مقاومتی جدیدی را بشکنند. از دیگر 
س�و اغلب كارشناس�ان روند سرمایه گذاری در بازار طال و 
س�که را برای س�ال 1401 مناسب ارزیابی می كنند. در این 
راس�تا  عضو اتحادیه طال و جواهر معتقد اس�ت كه فعال 
نمی ت�وان انتظ�ار افزایش قابل توجه قيمت س�که و طال 
را داش�ت، چرا ك�ه نرخ ارز توس�ط بان�ك مركزی در حال 

مدیریت است. 

محمد کشتی آرای در گفت و گو با 
»تجارت« عنوان کرد: فعال انتظار 
اوج گیری قیمت س��که و طال را 
نداری��م، یکی از عوامل تاثیرگذار 
بر بازار طال، ارز است ، قیمت ارز 
هم در حال حاضر تحت مدیریت و 
کنترل است و مدیریت آن با بانک 
مرکزی است و تا االن ارز را کنترل 

کردند و به نظر نمی رسد که قیمت ارز افزایشی باشد. 
او افزود: اما قیمت جهانی طال بستگی به تغییرات سیاست 

و اقتص��اد جهان��ی دارد که فعال 
نامش��خص است. بنابراین قیمت 
طال و سکه فعال نمی توان تحلیل 
مش��خصی برای آین��ده ارائه داد. 
ب��ه دلیل اینکه متغیرهای زیادی 
پیش رو داریم که می تواند سمت 
و سوی مختلفی پیدا کند. بنابراین 
انتظار این اس��ت ک��ه با توجه به 
نوس��انات قیم��ت ارز و قیم��ت جهان��ی، قیمت طال پیش 

برود.  

این کارشناس بازار طال و سکه گفت: االن بعد از عید با توجه 
به تقاضایی که در بازار وجود دارد برای انواع سکه حباب دارد 
که علت اصلی آن تقاضا است. بنابراین حباب وجود دارد.  
کش��تی آرای درباره وضعیت س��رمایه گذاری در این بازار 
تصریح کرد: سرمایه گذاری روی طال همیشه خوب بوده 
است و اگر کسی به دنبال سرمایه گذاری در بلند مدت است 
می تواند مناسب باشد. اما برای سرمایه گذاری کوتاه مدت 
با توجه به نوس��انات کس��ی که می خواهد این کار را انجام 
دهد، باید با تفکر انجام دهد. بنابراین سرمایه گذاری برای 

طال در بلند مدت همیشه توصیه شده است.  

»محمد كشتی آرای« كارشناس بازار طال در گفت و گو با »تجارت« تشریح كرد:

سمت و سوی آینده بازار طال و سکه 
یادداشت

 گ�روه اقتص�اد کالن: وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی ط��ی 
اطالعیه ای از گام دوم انتش��ار صورت های مالی حسابرس��ی 
ش��ده ۱۳2 ش��رکت بخش عمومی کش��ور در سامانه کدال خبر 
داد. ب��ه گزارش ایس��نا، وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی در این 
اطالعیه با اش��اره به انتش��ار و دسترس��ی عمومی به اطالعات 
مالی ش��رکت های تابعه نهادها و موسس��ات عمومی غیردولتی 

از حی��ث ام��کان مقایس��ه عملکرد مالی آنها ب��ا عملکرد مالی 
شرکت های دولتی و تفکیک سهم هر بخش در پیشبرد اهداف 
اقتصادی کشور و ایجاد رفاه عمومی، تصریح کرده است: این 
مهم بی تردید در تقویت و بهبود سیاستگذاری های کالن مالی 
و اقتصادی نظام نیز تاثیر به س��زایی خواهد داش��ت و زمینه را 
برای ورود پژوهشگران و صاحبنظران به حوزه های اقتصادی 

فراهم خواهد آورد. در این اطالعیه تأکید شده است: دسترسی 
عمومی به صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده ش��رکت های 
فعال در بخش عمومی کش��ور، به ارتقای ش��فافیت و افزایش 
پاس��خگویی مدیران این قبیل ش��رکت ها که جزو اهداف عالی 
نظام ش��رکت داری و از اصول حیاتی حاکمیت ش��رکتی است، 
کمک ش��ایانی خواهد کرد. در ادامه این اطالعیه آمده اس��ت: 

وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی، در پیگیری و اجرای یکی از 
اولویت های خود، یعنی افزایش ش��فافیت مالی، پس از انتش��ار 
صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده شرکت های دولتی، در گام 
بعدی، انتش��ار صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده تعدادی از 
شرکت های متعلق به بخش عمومی در سامانه کدال را جهت 

دسترسی عموم مردم آغاز کرده است. 

انتشار صورت های مالی حسابرسی شده ۱۳۲ شرکت بخش عمومی 


