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هوالرزاق

امیر علی رمدانی
دکتری صنایع و مشاور سازمانی

متوســط  و  کوچــک  بنگاه هــای  مهــم   نقــش   امــروزه 
)SME: Small & Medium Enterprises(   در رشــد و توســعه 

جوامــع بــر همگان مشــخص شــده اســت. در این میــان، صنایع 
کوچــک یکــی از ارکان مهــم صنعــت و گزینــه ای اثرگذار در رشــد 
اقتصــادی و همچنیــن اشــتغال زایی و بــه عنــوان محــرک صنایع 
متوســط و بــزرگ محســوب می شــود. از نــگاه دیگر، ایــن صنایع 
حــد واســط بیــن صنایــع خانگــی و صنایــع بــزرگ هســتند که در 

برخی موارد با برون ســپاری بخشــی از فعالیت های 
خــود بــه بنگاه هــای اقتصــادی خانگــی )بــه عنــوان 
پیمانکار فرعی( ســهم مؤثری در اقتصاد خانواده و 
اشتغال ایفا می کنند. پراکندگی مکانی این صنایع 
در اقصی نقاط کشــور با ســرمایه بری کم، از نکات 
بســیاری مهمی اســت و نکته مهم دیگر این اســت 
کــه ایــن صنایــع ماننــد نهال هایــی هســتند کــه اگر 
به موقــع و بــه طــور صحیــح از آن ها مراقبت نشــود 
و مــورد حمایــت قرار نگیرند، بــا کوچک ترین موانع 

و آســیبی بــه زمیــن خواهنــد خــورد. هنگامی که یــک صنعت در 
کشــور با ســرمایه گذاری نسبتاً کمی شــروع به فعالیت می کند، 
زنجیــره اقتصــادی عظیمی را در راســتای فعالیت خود به حرکت 
وادار می ســازد؛ بنابراین حمایت از صنایع کوچک یعنی حمایت 

از تولید ملی در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور.
در همیــن راســتا چنــدی پیش در پایگاه خبری ســازمان 
صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران خبــری مبنــی 
حمایت های جدید این ســازمان از ســرمایه گذاران صنعتی در 
ســال جاری و اختصاص اعتبار به منظور توســعه زیرســاخت 
شهرک های صنعتی منتشر شد. بر اساس این گزارش، علی 
رســولیان، مدیر عامل ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های 
از  بازدیــد  و  لرســتان  اســتان  بــه  در ســفر  ایــران،  صنعتــی 
شــهرک صنعتــی »ســلطان - گندمینــه« الیگــودرز از تامیــن 
اعتبــار ۴ هــزار میلیــارد تومانی برای توســعه زیرســاخت های 
شــهرک ها و نواحــی صنعتی کشــور در ســال جــاری خبر داد. 
زیرســاخت های  توســعه  بــرای  او، ســال گذشــته  گفتــه  بــه 
شــهرک های صنعتــی در کشــور ۳۶۰۰ میلیــارد تومــان هزینه 
شــد. از دیگر مشــوق های اعالم شده، اختصاص تخفیف 5۰ 
درصــدی واگــذاری زمیــن بــرای ســرمایه گذارانی اســت کــه در 

شــهرک ها و نواحــی صنعتــی ســرمایه گذاری کننــد. همچنین 
بــا توجــه بــه نامگذاری امســال به نــام »تولید، پشــتیبانی ها 
و مانع زدایی هــا«، ۳۰ درصــد مشــوق بهره بــرداری پیــش از 
موعد برای واحدهایی که قبل از زمان مقرر، واحد خود را به 

بهره برداری رسانند در نظر گرفته شده است.
به طرق مختلفی می توان طرح های صنعتی را طبقه بندی 
کرد اما اگر آن ها به دو گروه طرح های ایجادی )هنوز شروع به 
فعالیت نکرده( و طرح های درحال توسعه )واحدهایی که فعال 
هســتند و نیــاز بــه به روزرســانی دارند( تقســیم بندی شــود، در 
خصوص هرکدام می توان تحلیل ها و پیشنهادهایی ارائه کرد. 
برای طرح های ایجادی   باید تاکید کرد با توجه 
به اینکه بســیاری از اســتان های کشور از صنایعی   
برخوردارنــد  کــه بــه صــورت ســنتی در حــال تولید 
هســتند، باید  با بررســی فرصت  ها و پتانسیل های 
هــر اســتان، زمینه هــای تولیــد را شناســایی و بــا 
تدویــن مطالعات امکان ســنجی طرح هــای صنعتی 
مــورد نظــر، اقدام به ایجاد واحــد صنعتی یا جذب 
ســرمایه گذاران صنعتــی کــرد. ایــن در حالی اســت 
کــه امــروزه بســیاری از تولیدات ســنتی اســتان ها، 
به فراموشــی ســپرده شــده اند و پیش بینی می شــود در صورت 

احیای آن  ها رویدادهای مطلوبی رخ دهد.
در خصوص طرح های توسعه ای نیز باید موضوع تحقیق و 
توســعه بیش از پیش در واحدهای صنعتی موجود )واحدهای 
فعال( مورد توجه قرار گیرد. در راســتای برنامه توســعه ای   باید 
خاطرنشــان کــرد کــه تحقیق و توســعه در شــاخه های مختلفی 
ماننــد توســعه محصــوالت جدیــد، توســعه فرایندهــای تولیــد، 
توســعه بازارهــای هــدف و غیــره انجــام می شــود. همچنیــن به 
منظــور افزایــش ســهم بــازار نیز باید بــازار را مورد بررســی قرار 
داد و ضمن محاســبه ســهم هر گروه از مشــتریان، برنامه های 
مناســب بازاریابــی و فــروش آنــان را تدویــن کــرد. بنابرایــن بــا 
تحقیقــات دربــاره شــاخه های مختلــف برنامه هــای ایجــادی یــا 
توســعه ای   می تــوان ظرفیت هــای موجود را شناســایی و حمایت 
از آن  ها را در راســتای اهداف بلند اقتصاد مقاومتی در دســتور 

کار قرار داد.
با توجه به اینکه یکی از اهداف ســازمان صنایع کوچک و 
شــهرک های صنعتی ایــران، حمایت از تولیدکننــدگان و فعاالن 
اقتصادی می باشد، امید است با این حمایت های جدید شاهد 

رشد، توسعه و رونق تولید بیش از گذشته در کشور باشیم.

رئیس جمهــوری آمریــکا گفت همانطــور که هند در اوایل 
همه گیری به آنها کمک کرده است، واشنگتن تصمیم دارد در 
بحرانی که اخیرا هند با آن روبه رو شــده اســت،  به دهلی نو 

کمک کند.
جــو بایدن در یادداشــت توئیتری با پیوســت کــردن بیانیه 
تمــاس تلفنــی مشــاور امنیــت ملی خــود با مشــاور امنیت ملی 

هند، از این تصمیم خبر داده است.
بــه گــزارش ایرنــا، اوکــه به خاطــر تاخیر در ارســال پیام به 
هنــد مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه بــود، افــزود: همانطــور کــه هند 

در حالــی کــه بیمارســتان های مــا در اوایــل بیماری 
همه گیــری دچــار مشــکل شــده بودنــد بــه ایــاالت 
متحده کمک ارســال کردند، ما مصمم هســتیم که 

در زمان نیاز به هند کمک کنیم.
امیلــی هورن، ســخنگوی شــورای امنیت ملی 
آمریــکا، نیــز در بیانیه مطبوعاتی اعالم کرد: جیک 
دووال  آجیــت  بــا  ملــی  امنیــت  ســالیوان مشــاور 
مشــاور امنیــت ملــی هنــد گفــت وگــو و همــدردی 
عمیــق خــود را بــا مــردم هنــد در پــی جهــش اخیــر 

موارد کووید-19 ابراز کرد.
وی افزود: ســالیوان همبســتگی آمریکا با هند، دو کشــور 
بــا بیشــترین تعداد کووید-19 در جهــان، را تأیید کرد. همانطور 
کــه هنــد بــه ایاالت متحــده کمک کــرد زیــرا بیمارســتان های ما 
در اوایل همه گیری دچار مشــکل شــدند، ایاالت متحده مصمم 

است که در زمان نیاز به هند کمک کند.
ســخنگوی شــورای امنیــت ملــی کاخ ســفید ادامــه داد: به 
همیــن منظــور، ایــاالت متحــده بــه طــور شــبانه روزی در تــالش 

است تا منابع و تجهیزات موجود را مستقر کند.
هــورن اظهار کرد: ایــاالت متحده منابع ماده اولیه خاصی 
را که برای تولید واکسن کوویشیلد هند مورد نیاز فوری است، 
شناسایی کرده است که بالفاصله در دسترس هند قرار گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به مشــارکت بهداشــتی هفت دهه 
بیــن ایــاالت متحــده و هنــد از جمله نبرد با آبلــه، فلج اطفال و 
اچ آی وی، آنها تصمیم گرفتند که هند و ایاالت متحده به طور 
مشترک به مبارزه با بیماری همه گیری کووید-19 ادامه دهند.
ســخنگوی شــورای امنیت ملی کاخ ســفید اضافه کرد: به 
همیــن منظــور، ایــاالت متحــده بــه طــور شــبانه روزی در تــالش 

است تا منابع و تجهیزات موجود را مستقر کند.
هــورن تاکیــد کرد: ایاالت متحــده منابع ماده اولیه خاصی 
را کــه بــرای تولیــد واکســن »کوویشــیلد« هند مورد نیــاز فوری 
اســت، شناســایی کــرده اســت کــه بالفاصلــه در دســترس هند 
قــرار گیــرد. برای کمک به درمان بیمــاران کووید-19 و محافظت 
از کارمنــدان بهداشــت و درمــان در هنــد، ایاالت متحــده منابع 
درمانــی، کیت هــای آزمایــش تشــخیص ســریع، ونتیالتورهــا و 
تجهیزات محافظت شخصی )PPE( را شناسایی کرده است که 

بالفاصله در دسترس هند قرار گیرد.
وی خاطرنشــان کــرد: ایــاالت متحــده همچنیــن بــه دنبال 
گزینه هایــی بــرای تهیــه فوری اکســیژن اســت. شــرکت توســعه 
مالی ایاالت متحده )DFC( بودجه ای را برای توسعه قابل توجه 
تولیــد اکســیژن و واکســن در هنــد تامیــن می کنــد تــا حداقل 1 

میلیارد دوز واکسن کووید-19 تا پایان سال 2۰22 تولید کند.
ایــن در حالــی اســت که یک مقــام بلندپایــه وزارت خارجه 
آمریکا در دفاع از محدودیت صادرات مواد خام تولید واکســن 

کرونــا کــه باعــث کنــد شــدن برنامــه واکسیناســیون هند شــده 
اســت، گفتــه اســت کــه اولویــت دولــت بایــدن پاســخگویی بــه 

نیازهای مردم ایاالت متحده آمریکاست. 
بــه گــزارش عصــر اقتصاد از مینــت و فایننشــال تایمز، ند 
پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده آمریکا در پاسخ 
بــه ایــن ســوال کــه آیــا این کشــور به واســطه درخواســت هند، 
حاضــر اســت تــا محدودیــت صــادرات مواد خــام تولید واکســن 
کرونــا را رفــع کنــد، گفــت: »ایــاالت متحــده آمریکا فعــال درگیر 
برنامــه موثــر، جاه طلبانــه و تاکنون موفق واکسیناســیون مردم 

آمریکا بوده است.
او ادامــه داد: »ایــن پویش بــا موفقیت پیش 
می رود و ما آن را به چندین دلیل انجام می دهیم. 
اول آنکــه مــا یک مســئولیت ویژه نســبت به مردم 
آمریکا داریم. دلیل دوم این اســت که این کشــور، 
یعنی آمریکا، کشوری است که بیش از هر کشور 
دیگری در سطح زمین از کرونا لطمه خورده است. 
بیــش از 55۰ هــزار مرگ و ده ها میلیون ابتال تنها 

در این کشور رخ داده است.«
بــه گفتــه او، واکســینه کــردن آمریکایی ها نــه تنها به نفع 

مردم آمریکا، که به نفع مردم باقی نقاط جهان نیز هست.
پرایــس ادامــه داد: »نکتــه ای کــه وزیر خارجــه بارها بر آن 
تاکیــد کرده اســت این اســت که شــیوع ویــروس در یک نقطه، 
مــردم را در هــر نقطــه ای از جهــان تهدیــد می کنــد. بنابرایــن 
مادامــی کــه ویــروس به صــورت غیرقابــل کنترل در این کشــور 
)ایاالت متحده آمریکا( در حال گسترش است، ممکن است از 
مرزها خارج شده و باقی نقاط جهان سرایت کند.  این مساله 

تهدیدی نه فقط برای آمریکا که برای جهان است.«
او دربــاره کمــک آمریــکا بــه ســایر نقــاط جهــان نیــز گفت: 
»البته ما به اندازه توان کمک خواهیم کرد. اما به هر حال باید 

اولویت اول خود را نیز در نظر بگیریم.«
تولیدکنندگان واکسن به مقامات آمریکایی هشدار دادند 
که در اختیار گذاشتن فرمول های ساخت واکسن کرونا ممکن 
اســت، باعث شــود که فناوری انحصاری آنان در اختیار چین و 

روسیه قرار بگیرد.
بــه گفته منابع آگاه، شــرکت های داروســازی در جلســات 
مخفــی با مقامات کاخ ســفید، هشــدار داده اند کــه بی توجهی 
بــه مالکیــت معنــوی واکســن های آمریکایی ممکن اســت باعث 
شــود چیــن و روســیه از فناوری هایــی ماننــد mRNA که در این 
واکســن ها اســتفاده شــده اســت، بهره ببرند. این فناوری امید 
ســاخت واکســن هایی برای ســرطان و ســکته قلبی در اینده را 

تقویت می کند.
تاکنــون شــرکت های نواکــس، مدرنــا و فایــزر و همچنیــن 
کاخ ســفید بــه درخواســت ها بــرای اظهــار نظــر دربــاره این خبر 
پاســخی نداده انــد. در مــاه اکتبــر،  پیشــنهادی از ســوی هنــد و 
آفریقــای جنوبــی در ســازمان جهانــی تجــارت مطرح شــد که بر 
اســاس آن مالکیــت معنــوی واکســن های کرونــا به طــور موقت 
لغــو شــده اســت تا ســایر کشــورهای جهــان بتوانند نســبت به 
تولیــد واکســن های ژنریــک اقــدام کننــد. تاکنــون بیــش از ۶۰ 
کشور جهان از این پیشنهاد حمایت کرده اند، اما دولت ایاالت 
متحده آمریکا که در زمان ترامپ مخالف این پیشنهاد بود، در 
زمان بایدن نیز هنوز واکنشــی نســبت به آن نشــان نداده، اما 

اعالم کرده که آن را در دست بررسی دارد. 

سرمقاله

رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهادار، تقویــت تقاضا را 
از راهکارهای مهم این سازمان برای ساماندهی بازار سرمایه 

دانست.
)ســنا(،  بــازار ســرمایه  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
محمــد علــی دهقــان دهنــوی روز گذشــته در نشســتی کــه بــا 
حضــور معاونــان و مدیــران ارکان بــازار ســرمایه در کمیســیون 
اقتصــادی مجلس برگزار شــد، گفت: ســازمان بورس از حقوق 
تمام سهامداران به ویژه سهامداران خرد پاسداری خواهد کرد. 
همچنین قرار اســت برای همه صنایع در ســازمان بورس »میز 
صنعــت« ایجــاد و از ظرفیت هــای کارشناســی خــود آنهــا بــرای 

بهبود اوضاع استفاده کنیم.
 رئیــس بــورس و اوراق بهــادار ضمن تشــکر از کمیســیون 
اقتصــادی و قــوه مقننــه کــه همــواره حامــی بــازار ســرمایه و 
پشــتیبان مردم بوده اند، گفت: عالوه بر جلســه روز )دوشنبه( 
در مجلــس، نشســت هایی نیــز در ســتاد اقتصــادی دولــت بــا 

موضوع ساماندهی بازار سرمایه برگزار شده است.
او اظهار کرد: در مورد نرخ تسعیر ارز نیز با رئیس کل بانک 
مرکــزی مکاتبــه کردیــم کــه به محض دســتیابی بــه نتیجه نهایی 
درخصوص آن اطالع رسانی خواهد شد. به اعتقاد ما بازار پول و 

بازار سرمایه در کنار هم باید در خدمت به اقتصاد باشند.
دهقان دهنوی با بیان اینکه امیدوار اســت با راهکارهای 
ســازمان بــورس بتــوان وضــع بــازار را ســاماندهی کــرد، افزود: 
بخشــی از این پیشــنهادها در دولت تصویب شــده و بخشی از 

آن قرار اســت در شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران قوا 
بررسی و در خصوص آنها تصمیم گیری شود تا بتوان با تدوین 
بســته سیاســتی مناســب، پیام حمایت از  بازار ســرمایه را به 

سهامداران منتقل کرد.
شــرکت های  داد:  توضیــح  راهــکار  ایــن  تشــریح  در  او 
تحلیل هــای  براســاس  بــزرگ  هلدینگ هــای  و  ســرمایه گذاری 
به دســت آمده، تمایل به ســرمایه گذاری در سهام های ارزشمند 
دارنــد، امــا امــکان تامیــن مالــی بــرای آنهــا وجــود نــدارد کــه ما 
ایــن مســیر را تســهیل کرده ایــم؛ بــه نحــوی کــه قرار اســت این 
شــرکت ها، اوراق بدهــی منتشــر و بــا جمــع آوری ســرمایه بــه 
دســت آمده، ســهام خریداری کنند. لذا با تحقق این امر طرف 

تقاضا تقویت خواهد شد.
دهقــان بــا بیــان اینکــه توســعه روش های ســرمایه گذاری 
غیرمســتقیم در بــازار ســرمایه، یکــی دیگــر از اقدامــات اســت، 
اظهار کرد: امیدواریم با بررسی پیشنهادها در دولت و شورای 
عالــی هماهنگــی اقتصــادی و حمایت و کمــک مجلس، بتوانیم 

در زمینه بهبود وضع گام برداریم.

اقتدار سازمان بورس را افزایش می دهیم
در ایــن جلســه محمدرضــا پورابراهیمــی داورانــی، رئیــس 
کمیســیون اقتصادی مجلس، نیز از تصویب قانون جدید بازار 
ســرمایه در آینــده ای نزدیــک خبــر داد و گفــت: اکنــون در حال 

اصالح جایگاه سازمان بورس در ساختار دولت هستیم. 

او با بیان اینکه ساختار عزل و نصب رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار باید تابع شرایط خاصی باشد، ادامه داد: پیش نویس 
این مهم در کمیسیون اقتصادی تنظیم می شود و با اصالح قانون 

بازار سرمایه، اقتدار سازمان بورس افزایش خواهد داشت.
نماینــده کرمــان در مجلــس یازدهــم دربــاره نــرخ تســعیر 
بانک هــا و موسســات مالــی گفــت: نرخ اعالم شــده در حــوزه ارز 
خارجی تناسبی با نرخ بازار، نیما و سنا ندارد و به نوعی موجب 
نرخ گذاری دســتوری اســت و شــرکت های حاضر در بازار سرمایه 
را تحت تاثیر قرار می دهد. بانک مرکزی باید نرخ تســعیر ارز را 

منصفانه و بر اساس واقعیت های اقتصادی تعیین کند.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس دربــاره نــرخ بهــره 
بانکــی و بــا تاکیــد بر اینکه اگر اهمیت بازار ســرمایه بیشــتر از 
بازار پول نباشــد، حداقل هم ســطح آن اســت، افزود: نه تنها 
سیاســت های پولــی و بانــک مرکــزی کشــور نباید مانع توســعه 
بازار ســرمایه شــود، بلکه این سیاســت ها باید با بازار ســرمایه 

هماهنگ باشد.
پورابراهیمــی افــزود: قــرار بــود 1۴هــزار میلیــارد تومــان از 
صنــدوق توســعه ملــی در اختیار صنــدوق تثبیت بازار ســرمایه 
قــرار بگیــرد کــه از این میزان، تنها پرداخت هــزار میلیارد یعنی 

یک چهاردهم آن محقق  شده است.
بــه گفتــه او، دولــت موظف اســت باقی مانــده منابع را در 
اختیــار بــازار ســرمایه قرار دهد و کمیســیون اقتصــادی نیز این 

موضوع را پیگیری می کند.

راه و رسم حمایت از صنایع کوچک 

در سایت روزنامه بخوانید:

وعده آمریکا برای ارسال مواد اولیه واکسن کرونا به هند
تولیدکنندگان آمریکایی واکسن به دولت بایدن هشدار داده اند که در اختیار 
گذاشتن فرمول های ساخت واکسن کرونا ممکن است باعث شود که فناوری 

انحصاری آنان در اختیار چین و روسیه قرار بگیرد

در سایت روزنامه بخوانید:

مسعود وطنخواه
یکــی از امضاکننــدگان نامــه مدیــران و کارشناســان بــازار 
ســرمایه بــه ســران ســه  قــوه، در واکنــش بــه گفته هــای اخیــر 
بــه  بانکــی  تســهیالت  ارائــه  امــکان  دربــاره  رئیس جمهــوری 
سرمایه گذاران در بورس، درباره سازوکار این وام پیشنهاد کرد 
شرکت های بزرگ و هلدینگ های بازار سرمایه  اوراق مشارکت 
یــک یــا دوســاله بــا نرخ ســود معقول منتشــر کننــد. مدیرعامل 
کارگــزاری بانــک ســپه نیــز می گویــد نبایــد تســهیالت گیرندگان 
را مجبــور بــه خریــد ســهام کــرد، بلکــه می تــوان اجــازه داد تــا 

شرکت ها کسورات خود را جبران کنند.
نامه مدیران و کارشناســان بازار ســرمایه که در آن هشــت 
پیشــنهاد بــرای خروج ایــن بازار از بحران کنونی و ســقوط پیاپی 
شــاخص کل مطــرح شــده اســت، جمعــه گذشــته منتشــر شــد. 
ارســال این نامه خطاب به ســران ســه قوه پس از آن در دستور 
کار فعــاالن بــورس قــرار گرفــت کــه محمدباقــر قالیبــاف، رئیس 
مجلس شــورای اســالمی اعالم کرد که می خواهد بررســی وضع 
بورس را در نخســتین جلســه شورای هماهنگی اقتصادی سران 

قوا مطرح کند.
امــا پیــش از آنکــه چنیــن جلســه ای برگــزار شــود، حســن 
روحانــی، رئیس جمهوری، در جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت تلویحا از پیشــنهادهای ارائه شــده اســتقبال کرد و در این 
بــاره گفــت: »همــه بایــد از مدیریــت هدفمنــد بــازار ســرمایه از 
ســوی شــورای ]عالــی[ بــورس حمایت کننــد و این شــورا نیز باید 
 از پیشــنهادهای فعــاالن بــازار ســرمایه و ابتــکارات جدیــد بــرای

ثبات بخشــی و ایجاد رونق در این بازار اســتقبال کند.«
بــا ایــن حــال، او بــه طــور صریــح و مشــخص از یکــی از 
پیشــنهادهای هشــت گانه منــدرج در نامــه 1۰۰ تــن مدیــران و 
کارشناســان بــازار ســرمایه حمایت کرد. امضاکننــدگان این نامه  
در بنــد پیشــنهاد چهــارم خــود نوشــته اند: » در همیــن شــرایط 
کنونــی افــراد زیــادی وجود دارند که حاضرند تســهیالت گرفته و 
در طرف تقاضا به خرید ســهام بپردازند ولی قوانین دســت و پا 
گیر سازمان بورس و بانک مرکزی گاها مانع از این کار می شود. 
از کفایــت ســرمایه کارگزاری هــا تا عدم پذیرش ســهام به عنوان 
وثیقه نمونه هایی از این دست هستند. بازار سرمایه ایران قادر 
بــه تامیــن منابع از درون خویش اســت ولی تحقــق این امر نیاز 
به پاالیش قوانین دارد. لذا تقاضا می شــود به ریاســت ســازمان 
بــورس و بانــک مرکــزی دســتور دهیــد بــا  فوریــت زمانی مســیر 
را بــرای عالقه منــدان بــه ســرمایه گذاری بلندمــدت حداالمــکان 

تسهیل نمایند.«
رئیس دولت دوازدهم در جلســه دویست وبیســتم ســتاد 

هماهنگــی اقتصــادی دولــت کــه یکشــنبه گذشــته بــا موضــوع 
بورس برگزار شــد، در این باره گفت: »سیســتم بانکی در این 
وضع می تواند به کمک بازار بورس بیاید و با ایجاد امکان الزم 
بــرای اعطــای تســهیالت به ســرمایه گذاران بورســی، رونق را به 

بازار بازگرداند.«
بــا توجــه بــه چــراغ ســبزی کــه دولــت دوازدهــم بــه اعطای 
تســهیالت بانکی به ســرمایه گذاران بورســی نشــان داده اســت، 
این سوال پیش می آید که سازوکار اجرایی کردن چنین ایده ای 

چه خواهد بود و منابع آن از چه طریقی باید تامین شود؟
و  مدیــران  نامــه  امضاکننــدگان  از  دارابــی،  همایــون 
کارشناســان بــازار ســرمایه، تزریــق نقدینگــی 2۴هــزار میلیــارد 
تومانی هلدینگ ها و شــرکت های ســرمایه گذاری فعال را یکی از 

روش های کمک به بازار سرمایه عنوان کرد.
رئیس سازمان بورس 28 فروردین به تمامی مجموعه های 
نهــاد ناظــر بــازار ســرمایه ماموریــت داده بــود تا طی ۴8ســاعت 
آینده، موانع پیش  روی هلدینگ ها رفع کنند و فرآیندهای ورود 
2۴هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار سرمایه تسهیل شود.

بــه  بانکــی  تســهیالت  ارائــه  ســازوکار  دربــاره  دارابــی 
و  بــزرگ  شــرکت های  کــرد  پیشــنهاد  بــورس  ســرمایه گذاران 
هلدینگ هــای بــازار ســرمایه  اوراق مشــارکت یــک یــا دوســاله با 
نرخ ســود معقول منتشــر کنند تا خریداری این اوراق به وسیله 
بانک ها و بانک مرکزی سبب تزریق نقدینگی به بورس می شود.
او در ادامــه انتشــار اوراق دولتــی نظیر »اخــزا« را به دلیل 
کاهــش نقدینگــی موجــود را »معضلــی« برای بورس دانســت و 
افــزود: ادامــه انتشــار ایــن اوراق وضــع حــاد و نامشــخصی بــرای 

اقتصاد رقم خواهد زد.
اخزا یک ابزار مالی مبتنی بر بدهی محسوب می شود. این اسناد 
اوراق بهادار با نام است که دولت آن را به جای بدهی های خود 
بابــت طرح هــای تملک دارایی های ســرمایه ای با قیمت اســمی و 

سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می کند.
رویــه خریــد و فــروش اســناد خزانــه در دنیــا بــه این شــکل 
است که به رقمی کمتر از قیمت اسمی به خریداران فروخته و از 
منابع مالی حاصل از فروش، بدهی های دولت پرداخت می شود؛ 
امــا بــه دلیل مســائل فقهی وارد بر ایــن روش، دولت ایران، این 
اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبکاران غیردولتی واگذار 
می کند. دارنده اوراق درصورت نیاز به وجه نقد، این اوراق را در 
بــازار ابزارهــای نویــن مالی فرابــورس ایران به فروش می رســاند؛ 
یعنی دولت به جای بدهی خود به طلبکارانش این اســناد را به 
آنهــا می دهد و آنها می توانند اســنادخزانه اســالمی یــا اخزا را در 

بازار به فروش رســانند و به پول خود برسند. 

بــه گفتــه دارابی، اکنون میزان سررســید اصــل با بهره این 
اوراق بــه  15۰هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت کــه ایــن رقــم 

حدود یک چهارم بودجه دو سال قبل دولت است.
او اضافــه کــرد: بــه دلیل اینکه دولت از تســویه اصل اوراق 
در سر رسید ناتوان است؛ ناچار در سر رسیدها اقدام به چاپ 

دوباره این اوراق می کند.
ایــن کارشــناس بازار ســرمایه کــه از امضاکننــدگان نامه به 
ســران ســه قوه اســت، یادآور شــد: بدهی های هر دولت به دو 
بخش داخلی و خارجی تقســیم می شــود که بدهی های خارجی 

خطرناکترست. اما بدهی های داخلی نیز زیان آورست. 
این کارشناس بازار سرمایه این انتشار دوباره اوراق بدهی 
را افتــادن در یــک »ســیکل بســته« توصیــف کــرد و ادامــه داد: 
افزایش بدهی های دولتی بزرگترین خطر برای اقتصاد است که 
دولت ها پس از مدتی مجبور می شــوند بدهی را با خلق پول یا 

افزایش نرخ ارز جبران کنند.

 بازگشت رونق با اعطای تسهیالت
بدون شرط به سرمایه گذاران

از ســوی دیگــر، مدیرعامــل کارگــزاری بانــک ســپه اعطــای 
تســهیالت بــدون شــرط بــه ســرمایه گذاران بورســی را یکــی از 
مهمترین اقداماتی خواند که شرکت ها و بازار را رو به جلو پیش 
می برد. ســید ابراهیم عنایت درباره صحبت های رئیس جمهوری 
مبنــی بــر حمایــت همه جانبــه از بــازار ســرمایه به ســنا گفت: از 
مهمترین اقداماتی که در راستای تقویت و توسعه بازار سرمایه 
می توان انجام داد، اعطای تسهیالت بانکی به شرکت های بزرگ 

و هلدینگ های بورسی است.
او افزود: البته در این مســیر، نباید تســهیالت گیرندگان را 
مجبور به خرید سهام کرد، بلکه می توان اجازه داد تا شرکت ها 
کســورات خود را جبران کنند و در این صورت، نتیجه مثبت آن 

را در صورت های مالی شــرکت ها شاهد خواهیم بود.
این کارشــناس بازار ســرمایه اظهار کرد: سیستم بانکی در 
این اوضاع می تواند به کمک بازار سرمایه بیاید و با ایجاد امکان 
الزم برای اعطای تسهیالت به سرمایه گذاران بورسی، رونق را به 
بازار بازگرداند. البته بهتر است تسهیالت بانکی بدون اما و اگر 
و در راســتای تقویــت بنیــاد شــرکت و در راســتای تقویت قیمت 

سهام اعطا شود.
مدیرعامل کارگزاری بانک سپه بیان کرد: بورس پایه اصلی 
سودآوری شرکت هاست، بنابراین اگر سوددهی شرکت تقویت 

شــود خواه ناخواه بازار سهام هم تقویت می شود.

 سازوکارهای ارائه تسهیالت بانکی
به سرمایه گذاران بورسی کدام است

راهکارهای ساماندهی بازار سرمایه به روایت رئیس سازمان بورس


