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گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 
هرمزگان

آگهي فراخوان عمومي
شناسايى سازندگان و توليدكنندگان داخلى براى سرمايه گذارى در توليد محصوالت مورد نياز پايانه هاى نفتى ايران 

فراخوان  تجديد استعالم ارزيابي كيفي مناقصه عمومي
به شماره 1402 نوبت دوم      

1 - موضوع مناقصه: ارائه خدمات ايمنى و آتش نشانى
2- نام و نشانى مناقصهگزار: پژوهشگاه صنعت نفت به نشانى تهران، بلوار غربى مجموعه ورزشى آزادى

كد پستى 13111-14856 صندوق پستى 14665-137 
 3- مبلغ سپرده شركت در مناقصه: (در صورت قرار گرفتـن در فهرسـت كوتـاه و دريـافـت دعوتـنامه) تـوان ارائه

// 2/700/000/000 ريال، بصورت ضمانتنامه بانكي با اعتبار 3 ماهه و يا واريز وجه نقد به حساب پژوهشـگاه صنعت نفت 
4- مبلغ پيش پرداخت:  ندارد        

5- مدت و محل اجراى كار:  طي يكسال شمسي  از ابالغ شروع بكار در محل پژوهشگاه صنعت نفت
6- مهلت، نحوه دريافت و ارسال اسناد مناقصه: واجدين شرايط ميتوانند با مراجعه به پورتال پژوهشگاه صنعت نفت 

به نشانىWWW.RIPI.IR قسمت همكاريها - مناقصه و مزايده، نسبت به تهيه اوراق استعالم ارزيابى كيفى اقدام نموده و حداكثر تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه   
مورخ 30/ 09 /1400  نسبت به تكميل و الحاق مدارك در خواستى و تحويل آن با ذكر موضوع و شماره مناقصه در پاكت در بسته الك و مهر شده به دبيرخانه كميسيون 

معامالت پژوهشگاه صنعت نفت به نشانى مناقصهگزار تحويل و رسيد دريافت دارند. 
* شايان ذكر است هزينه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

دبيرخانه كميسيون معامالت 
     شناسه اگهى : 1235164

شركت پايانه هاى نفتى ايران (سهامى خاص) در نظر دارد در راستاى اقتصاد مقاومتى و به منظور استفاده از امكانات و توانمندى هاى داخل كشور، نسبت به شناسايى سازندگان 
و توليدكنندگان داخلى اقدام نمايد. 
1-شرح مختصر كاالى مورد نياز:  

- هوز هاى شناور مربوط به گوى شناور با برآورد مصرف ساالنه 3 ميليون يورو
Turn Table Type ريل گوى شناور از نوع -

- شگل هاى باالى 100 تن با برآورد مصرف ساالنه 10 ميليارد ريال 
- توپك در سايزهاى 36 ،28،10 اينچ  با مصرف ساالنه 100 هزار يورو

2- سازندگان و توليدكنندگان داخل كشور براساس معيارهاى ذيل مورد ارزيابى قرار خواهند گرفت.

امتياز معيارمعيار ارزيابىرديفامتياز معيارمعيار ارزيابىرديف

40داشتن تجربه و دانش مورد نظر154توان مالى1

10تضمين كيفيت خدمات و محصوالت155استانداردهاى مرتبط با توليد2

10ارزيابى مشتريان قبلى106ظرفيت توليد3
3- تاريخ ،مهلت و نشانى دريافت و تحويل مدارك ارزشيابى 

1-3- سازندگان و توليدكنندگان مى توانند حداكثر به مدت 14 روز پس  از  انتشار چاپ دوم آگهى فراخوان با ارائه معرفى نامه جهت بررسى به نشانى تهران- پاسداران- خيابان حجت سورى ( نيستان 
هفتم ) - پالك 11- طبقه همكف- تداركات وامور كاال،  مدارك را  ارسال نمايند. 

4- شرايط عمومى سازندگان و توليدكنندگان
1-4- داشتن تجربه، سابقه كار مفيد، تجهيزات، امكانات، تخصص الزم و توانايي فني و مالي 

2-4- داشتن نيروهاى متخصص در حوزه هاى طراحى، اجرايى، برنامه ريزى، كنترل پروژه، مالى، ادارى، مديريتى.
3-4- ارايه شناسه ملى حسب  ماده 16 آيين نامه اختصاص شناسه ملى به كليه اشخاص حقوقى ايرانى 

4-4- ارايه تصوير مصدق  كد اقتصادى شركت و كد ملى صاحبان امضاء مجاز 
5-4- ارائه اسناد شركت و مجوز بهره بردارى

مناقصه گران جهت رويت فراخوان مى توانند به سايتهاى ذيل مراجعه نمايند.www.shana.ir و www.nioc-iotc.comروابط عمومي
شناسه اگهى: 1235576

نوبت اول
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حمله به صف کاذب ارز

88498433سرويساقتصادي4
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اگر چه برخي كارشناسان اقتصادي به دليل نفتي 
و دولتي بودن اقتصاد ايران معتقد هستند تحريم 
و مذاكرات مورد بحث طبيعت��اً روي درآمدهاي 
دولت و هزينه هاي تجارت و فعاليت های اقتصادي 
اثر دارد و الجرم اقتصاد ايران بايد با مسئله مذكور 
و اثرپذيري نرخ ارز از تح��والت بين المللي كنار 
بيايد اما برخي كارشناس��ان اقتصادي گره زدن 
نرخ ارز به نتيجه مذاكرات هس��ته اي و تحريم ها 
و محكم ك��ردن اين گره توس��ط دولت روحاني 
را يك اش��تباه معرفي مي كنند، به ويژه آنكه در 
يك سال پاياني دولت دوازدهم به شكل پيوسته 
و گسترده اي وعده و وعيدهاي متقني در رابطه با 

نتيجه مذاكرات به افكار عمومي داده شد. 
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند دولت گذشته 
از طرفي سياست هاي تش��ديدكننده نقدينگي 
بدون پش��توانه و تورم را دنبال كرد، به ش��كلي 
كه حجم نقدينگي از محدوده 500هزارميليارد 
تومان به مرز 4هزارهزار ميليارد تومان رس��يد و 
از طرف ديگ��ر تالش كرد با اب��زار ايجاد بدهي و 
مانور خبري روي به س��رانجام رسيدن مذاكرات 
و آزاد سازي ارزهاي بلوكه شده و حتي ارائه وعده 
دالر 15هزار توماني توسط رئيس دولت دوازدهم 
در صورت احياي برجام، نقدينگي را از بازار ارز تا 
حدودي دور نگه دارد و به اين جهت تا حدودي 
نرخ ارز كنترل شد و دولت با نرخ 26هزار تومان 
دالر، كار را به پايان برد، اما دولت س��يزدهم در 
ش��رايطي كار را آغاز كرد كه دولت دوازدهم در 
ماه ه��اي ابتدايي س��ال جاري كل س��هميه ارز 
ترجيحي س��ال را مص��رف كرده ب��ود و در كنار 
به ج��اي ماندن بدهي ه��اي كالن از دولت قبل، 
با نقدينگ��ي فزاين��ده اي روبه رو ب��ود كه برخي 
صاحبان نقدينگي صرفاً بر اس��اس وعده دولت 
دوازدهم مبن��ي بر رفع تحريم ها و به س��رانجام 
رسيدن برجام از س��رمايه گذاري در بازار ارز دور 
ش��ده بودند و حتي برخي واردكنن��دگان نيز تا 
روشن ش��دن نتيجه مذاكرات واردات خود را به 

تعويق انداخته بودند. 
خوش��بختانه دولت سيزدهم اش��راف خوبي به 
بازار ارز پيدا كرد، زيرا از طرفي مسيرهاي تأمين 
و تقويت منابع ارزي دنبال ش��د و از طرف ديگر 
صادرات نفتي و غيرنفتي تقويت و بازگش��ت ارز 

به كشور تشويق شد، در عين حال عرضه ارز در 
س��امانه هاي مرتبط با واردات كاال و بازار تقويت 
شد، منتهاي مراتب بايد توجه داشت كه عرضه و 
تقاضا نياز به پااليش دارد تا تقاضاهاي كاذب ارزي 

در بازار شناسايي شود. 
 وزارتاطالعاتحساببانكي۷۰۰فعال

غیرمجازبازارارزرامسدودکرد
در ش��رايطي كه رئيس جمه��ور از وجود عناصر 
برهم زننده تعادل بازار ارز خبر داده است، مدير 
كل مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز معاونت اقتصادي 
وزارت اطالعات اعالم كرد: با اش��راف اطالعاتي 
س��ربازان گمنام امام زمان و با هم��كاري بانك 
مركزي همه حساب هاي بانكي بيش از 700 نفر 
از فعاالن غيرمجاز ارزي در سطح كشور شناسايي 

و مسدود گرديد. 
وي با بيان اينكه اس��امي اين دالالن ارزي جهت 
تش��كيل پرونده به مراجع قضايي معرفي ش��د، 
گفت: گردش برخي از حساب هاي مسدود شده 
در 9ماهه سال جاري بالغ بر 20هزارميليارد تومان 
مي باشد. اين مقام مسئول در معاونت اقتصادي 
وزارت اطالعات با اشاره به اينكه پايش، شناسايي 
و رديابي مالي حساب هاي بانكي مشكوك فعاالن 
ارزي به صورت مستمر در حال انجام است، گفت: 
طي روز ه��اي آتي نيز اقدام��ات الزم جهت اخذ 
حكم قضايي براي مسدودس��ازي حس��اب هاي 
بانكي تعداد ديگري از فعاالن غيرمجاز ارزي در 

دست انجام است. 
بايد توجه داشت دوران مديريت بازار ارز بر حسب 
گره زدن نرخ ارز به تح��والت مرتبط با مذاكرات 
هس��ته اي به پايان رسيده اس��ت و اين بازار نيز 
همانند ساير بازارها بايد بر اس��اس واقعيت ها و 
فاكتورهاي اقتصادي مديريت ش��ود، بي شك با 
تغيير سياست ارزي كشور نوسان زودگذري در 
بازار ايجاد مي شود كه اين نيز بهاي تغيير مديريت 

ناپايدار ارزي به مديريت پايدار ارزي است.
رئيس كل بانك مركزي از راه اندازي س��امانه اي 
براي جمع آوري صف مقاب��ل صرافي ها خبر داد 
و گفت: طي يكي، دو ماه آينده س��امانه اي براي 
تخصيص ارز س��هميه اي از جمله ارز مسافرتي 
راه ان��دازي مي ش��ود تا م��ردم در اين س��امانه 
درخواست خود را ثبت و ارز سهميه اي دريافت 

كنند كه با اين كار، تشكيل صف مقابل صرافي ها 
جمع مي شود. 

علي صالح آبادي، رئيس كل بانك مركزي با حضور 
در ميدان فردوس��ي تهران از چن��د صرافي عضو 
بازار متش��كل ارزي بازديد ك��رد و در اين بازديد 
روند چگونگي توزيع ارز در بازار متشكل ارزي به 
متقاضيان و همچنين ميزان ارزي را كه هر صرافي 

در اين باره توزيع مي كند، جويا شد. 
وي در حاش��يه بازديد در جمع خبرنگاران گفت: 
درباره ميزان عرضه ارز در سامانه نيما و بازار متشكل 
ارزي محدوديت نداريم و عرضه ارز در سامانه نيما 
بيشتر از ميزان تقاضاي آن است. صالح آبادي درباره 
راه اندازي درگاه فروش ارز به منظور تأمين نيازهاي 
خرد ارزي مردم افزود: سامانه اي را طراحي كرديم 
كه متقاضيان ارز با درج مشخصات و ميزان ارز مورد 
نياز، براي دريافت ارز نياز به مراجعه حضوري ندارند 
و به اين ترتيب صفي كه اين روز ها براي دريافت ارز 
بازار متشكل ارزي تشكيل مي شود از بين خواهد 
رفت. اميدواريم اين سامانه تا دو ماه آينده عملياتي 
شود، زيرا بنا داريم دسترسي مردم به بازار متشكل 

ارزي را تسهيل كنيم. 
رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به اينكه قيمت 
ارز دربازار آزاد به 31 هزار تومان رسيده است، تأكيد 
كرد: واقعيت بازار ارز در بازار متشكل ارزي مشاهده 
مي ش��ود و آنچه كه از قيم��ت ارز در كف خيابان 
وجود دارد ساختگي است. رئيس كل بانك مركزي 
خطاب به يكي از صراف ها گفت: عرضه ارز به اندازه 

كافي وجود دارد و عرضه ارز بيشتر از تقاضاست. 
صالح آبادي درباره اختالف نرخ دالر بازار متشكل 
)2۸ هزار تومان( با ب��ازار غيررس��مي )31 هزار 
تومان( گفت: بازار غيررس��مي، ب��ازاري خارج از 
بازار متشكل است، وقتي در بازار متشكل، عرضه 
به اندازه كافي وجود دارد، چرا مردم به سمت بازار 
غيررسمي بروند؟ مي توانند ارز مورد نياز خود را از 

بازار متشكل تأمين كنند. 
رئيس كل بانك مركزي توضي��ح داد: هموطنان 
با ورود به اين درگاه نياز خ��رد ارزي خود را اعالم 
و س��پس با مراجعه به صرافي هاي مجاز ارز مورد 
ني��از را دريافت مي كنند يا اينكه با فراهم س��ازي 
ش��رايط ميزان ارز مورد نياز مردم به حساب آنها 

واريز می شود. 

صالح آبادي با بيان اينكه نيازهاي ارزي قانوني مردم 
را به صورت كامل تأمين مي كني��م و منابع ارزي 
ورودي در بازار متشكل ارزي در وضعيت مناسبي 
قرار دارد، گفت: به منظور دسترسي آسان تر مردم 
به حواله و اسكناس دالر، اصالح قوانين و مقررات 
در برنامه و دس��تور كار بانك مرك��زي قرار دارد و 

صف هاي ارز به زودي جمع مي شود. 
رئيس شوراي پول و اعتبار در همين زمينه گفت: 
خوشبختانه امس��ال دسترس��ي  بانك مركزي و 
سيس��تم اقتصادي كش��ور به منابع ارزي، بهبود 
قاب��ل مالحظ��ه اي داشته اس��ت و از نظ��ر ورود 
ارز به كشور در ش��رايط بس��يار خوبي هستيم و 
پيش بيني اين است كه در آينده نزديك اوضاع رو 
به بهبود خواهد رفت. وي افزود: در جلسه اخيري 
كه با صادركنندگان داش��تيم مقرر شد برخي از 
صادركنندگان با واردكنندگان به صورت توافقي 
و مستقيم معامله كنند كه از طريق صادرات مقابل 

واردات، تسهيل صورت گيرد. 
عرضهارزدرس�امانهنیمابیشازمیزان

تقاضا
به گفته صالح آبادي، در بازار متشكل ارزي روزانه 
حدود 10 ت��ا 15 ميلي��ون دالر و ح��دود يك تا 
2ميليون يورو معامله مي شود، در حال فراهم سازي 
شرايطي هستيم تا دسترسي مردم به بازار متشكل 

ارزي تسهيل شود. 
رئيس كل بانك مركزي گفت: درباره ميزان عرضه 
ارز در سامانه نيما و بازار متشكل ارزي محدوديت 
نداريم و عرضه ارز در سامانه نيما بيشتر از ميزان 

تقاضاي آن است. 
ب��ه گ��زارش صداوس��يما، صالح آب��ادي اف��زود: 
خوشبختانه در بحث حواله در سامانه نيما عرضه 
ارز به مراتب بيشتر از تقاضاست، لذا ما در جانب ارز 
با هيچ محدوديتي مواجه نيستيم و حتي وضعيت 
ارزي كشور رو به بهبود نيز است. در بازار متشكل 
نيز همان طور ك��ه صرافان اذع��ان كردند، هيچ 
مشكلي براي عرضه وجود ندارد و هر چه كه مردم 

تقاضا داشته باشند تأمين مي شود. 
صرافاناظهاراترئی�سبانكمرکزيرا

تأيیدکردند
يكي از صرافان ميدان فردوسي در پاسخ به رئيس 
بانك مركزي گفت: قيمت 2۸/3هزار توماني دالر 
قيمت رس��مي اس��ت كه در بازار متشكل تعيين 
شده است و مردم مي توانند با ارائه مدارك 24گانه 
براي دريافت ارز مسافرتي و خدماتي اقدام كنند. 
خريد روز دوش��نبه ما از بازار متشكل 2۸/1هزار 
تومان بوده است و ديگر خريدي نداشتيم، زيرا ارز 
در دسترس ما با توجه به تقاضا ها كفايت مي كند. 

در جريان بازديد رئيس كل بانك مركزي از يكي 
ديگر از صرافي هاي ميدان فردوس��ي، صرافي در 
پاسخ به پرس��ش رئيس كل بانك مركزي درباره 
وضعيت بازار متش��كل ارز گفت: در اين بازار هيچ 
كمبودي ب��راي تأمين ارز مورد ني��از مردم وجود 
ندارد. با تسهيالتي كه انجام شده، دسترسي مردم 

به ارز در بازار متشكل بهبود يافته است. 
عرضهارزدربازارچندبرابرسالگذشته

است
رئيس بانك مركزي در ادامه در پاس��خ به صراف 
ميدان فردوسی گفت: ما تالش مي كنيم دسترسي 
مردم را از وضعيت فعلي نيز آسان تر كنيم. نياز هاي 
مردم به ارز در مقررات ارزي مش��خص است و هر 
فردي به هر ميزان نياز داشته باشد ارز وجود دارد. 
با همكاري كانون صرافان و اتاق بازرگاني هر جا نياز 
به تسهيل دسترسي وجود داشته باشد، اين اقدام 
انجام خواهد شد. صالح آبادي گفت: حتما نياز هاي 
واقعي مردم به ارز به صورت حواله و اسكناس تأمين 

خواهد شد.

نايبرئی�ساتحاديهط�الوجواهربابی�اناينكهط�يماههاي
گذش�تهحبابس�كهروندکاهش�يداش�ته،اماه�ماکنونبه
۵۰۰هزارتوم�انافزاي�شپیداکردهاس�ت،گفت:بانوس�انات
قیمتارزدرب�ازار،تقاضابرايخريدس�كهوارزافزايشيافت.
محمد كشتي آراي در گفت وگو با تسنيم با اشاره به اينكه طي هفته هاي 
گذشته قيمت اونس جهاني سير نزولي داشته و هر روزه با كاهش چند 
دالري روبه رو بوده اس��ت، گفت: برعكس كاهش قيمت هاي جهاني در 
بازار داخلي به دليل افزايش و نوسانات قيمت ارز، قيمت طال و سكه سير 
صعودي به خود گرفته است، به نحوي كه قيمت  هر قطعه سكه نسبت 
به اول هفته جاري با افزايش 500 هزار تومانی مواجه ش��ده است. وي 
افزود: در حال حاضر با توجه به نوسانات قيمت طال و سكه، قيمت سكه 
طرح قديم 13ميليون تومان، سكه طرح جديد 13 ميليون و 400 هزار 
تومان، نيم سكه 6 ميليون 950 هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون و 950 
هزار تومان و سكه هاي يك گرمي بانك مركزي تا اين لحظه 2ميليون و 
400 هزار تومان به فروش مي رسد. نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر افزود: 
نكته قابل توجه اين است كه طي ماه هاي گذشته حباب سكه روند كاهشي 
اكنون حباب سكه به حدود 500 هزار تومان افزايش پيدا  داشت، اما هم 
كرده است. پيش بيني مي شود با توجه به نوسانات كاهشي اونس جهاني، 

قيمت طال و سكه همچنان تحت تأثير قيمت ارز باشد.

حباب سكه  به ۵۰۰ هزار تومان رسيد

 تصدي گري وزارتخانه ها 
در بازار سرمايه 

عض�وهیئ�تعلم�يدانش�گاهعالم�هطباطباي�يگف�ت:»حضور
دول�تدرب�ازارس�رمايهبهعن�وانمال�كباي�دقط�عش�ود.«

از ديدگاه كالن، اقتصاد را مي توان به دو بخ��ش اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتي 
تقسيم كرد. اقتصاد دولتي در سال هاي اخير در سطح بين المللي طرفداران 
چنداني نداشته و كشورهايي هم كه با اقتصاد دولتي اداره مي شدند به تدريج به 
سمت اقتصاد آزاد گام برداشته اند، زيرا اقتصادهايي كه بر مبناي حاكميتي اداره 

مي شوند، به نوعي عدم رقابت و عدم انگيزه براي رشد در آنها پيش مي آيد. 
در حال حاضر اقتصاد آزاد، طرفداران بيش��تري در دنيا دارد. كش��ور ما در 
دهه هاي گذشته به دليل نوع نگاه حاكميتي بيشتر به سمت اقتصاد دولتي 
متمايل بوده اس��ت. در اواسط دهه ۸0 توسط سياس��تگذاران كالن كشور 
تصميم بر اين شد كه اقتصاد به سمت اقتصاد آزاد پيش برود و طبق همين 
سياستگذاري در اواسط دهه ۸0 با ابالغ سياست هاي كلي اصل 44 توسط 

مقام معظم رهبري اين روند سرعت بيشتري به خود گرفت. 
 اما با توجه به اينكه بخش خصوصي در كشور ما از توان مالي بااليي برخوردار 
نبود تا منابع مالي آزاد شده را تحت تملك خود درآورد، اكثر كارشناسان يك 
دوره  گذار را ب��راي آن تدوين كردند كه با حركت از اقتصاد دولتي به س��وي 
اقتصاد آزاد باعث تقويت بخش خصوصي شود و ثروت هاي كشور در مسير 
اقتصاد آزاد قرار بگيرد. با ابالغ سياست كلي اصل 44 توسط مقام معظم رهبري 
در دهه ۸0، شاهد آن بوديم كه دولت تصميم به كاهش تصدي گري در بخش 
اقتصاد گرفت و براي خود نقش نظارتي و حاكميتي تعريف كرد كه تا حدودي 
شاهد واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي يا نيمه خصوصي بوديم 

كه همچنان اين روند در بورس و ساير روش هاي ديگر ادامه دارد. 
از اين رو همچنان مي توان گفت دولت بزرگ ترين سهامدار كشور محسوب 
مي شود. در بورس هم بيشتر صنايع به خصوص صنايع مادر مثل پتروشيمي 
و معادن به صورت مستقيم يا غيرمستقيم توسط دولت اداره مي شود. بخش 
خصوصي و مردمی بايد به تدريج رشد پيدا كند تا به جايگاه اصلي خود برسد، 
اما همانطور كه به ليست سهامداران بزرگ نگاه كنيم در فهرست آنها شاهد 
حضور شركت هاي خصولتي، دولتي، نيمه دولتي و آزاد در تركيب سهامداران 
شركت هاي بزرگ كشور هستيم كه به تدريج دولت بايد با كاهش تصدي گري 
خود با روش هاي اصولي و حفظ منافع كش��ور اقدام كند. به عنوان نمونه به 
واگذاري هايي كه در وزارتخانه هايي مثل وزارت كار، وزارت اقتصاد و س��اير 

بخش ها صورت گرفته مي توان اشاره كرد. 
در چنين شرايطي هم اكنون حضور شركت هاي نيمه خصوصي به عنوان يكي 
از معضالت اقتصاد كشور شناخته مي ش��ود كه نه به صورت كامل به قوانين 
اقتصاد آزاد )قانون تجارت(و نه قوانين محاسبات عمومی عمل مي كنند. اين 
حالت بينابيني باعث شده همچنان اين معضالت اقتصادي در كشور پابرجا 
بماند.  به گزارش فارس، محمدعلي دهقان دهنوي، كارشناس بازار سرمايه در 
حوزه سياستگذاري اقتصادي به حضور دولت در بازار و سياستگذاري صنعتي 
اشاره كرد و گفت كه »7۸ درصد مديريت بنگاه هاي دولتي در بازار سرمايه 
متعلق به مجموعه چند وزارتخانه، چند درصد هم براي ستاد اجرايي فرمان  
امام و باقي هم ساير سرمايه گذاران هستند.« دهنوي اين سؤال را مطرح كرد 
كه دولت بايد در رابطه با بازار سرمايه چه كند و چند محور را مطرح كرد كه 
شامل »خصوصي سازي، لزوم قطع ارتباط دستگاه تخصصي با بنگاه تخصصي، 
تقويت، شفافيت و افشا، ارزيابي عملكرد بنگاه ها و مديران و نگاه سودآوري 

حاكميت در سطح بنگاه.«
به اعتقاد وی اصول حاكميت شركتي و منافع سهامداران بايد در نظر گرفته 
شود، به  جاي اينكه سياست هاي وزارتخانه و دستگاه هاي ديگر مدنظر قرار 
بگيرند، چراكه اين موضوع به بازار سرمايه آسيب مي زند و تا آن را حل نكنيم، 

بازار سرمايه توسعه پيدا نمي كند. 
عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي همچنين در ادامه صحبت  هايش 
گفت: »حضور دولت در بازار به عنوان مالك بايد قطع شود يا سيستمي درست 

شود كه مبتني بر سودآوري و حداكثر سازي ثروت سهامدار باشد.«

سجادطلوعی|   فارس

 سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان تلفني 
آگهي مي پذيرد 
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دولتدوازدهمبهجهتآنكهارزهاي   گزارش
بلوکهشدهرابهبانكمرکزيفروخت
وتنخواهقابلمالحظهاينیزازبانكمرکزيدريافتکرد،ازطرفي
اقتصادراباافزايشنقدينگيمواجهوازطرفديگرتالشکردنرخ
ارزرادرپاياندولتباپايینتريننرختحويلدهد،بهطوريکهدر
پنجماههابتداييسال،دولتدوازدهمکلسهمیهارزترجیحي
سالجاريرامصرفکرد،بههمینجهتپیوستهوعدهبهنتیجه
رسیدنمذاکراتوآزادسازيارزهايبلوکهشدهورفعتحريمها
درجامعهمخابرهميشد،شايداينسیاستدرکوتاهمدتموجب
شددولتبهرغمرشدفزايندهقابلمالحظهنقدينگي،نقدينگي
راازبازارهايارز،طالوسكهتاحدوديدورکندودالررادرپايان
دولتدرمحدوده26هزارتومانتحويلدولتسیزدهمبدهد،اما
دولتسیزدهمازناحیهاعمالسیاستگذارياشتباهدربازارارزو
گرهزدننرخارزبهنتیجهمذاکراتهستهايدرماههايابتدايي
آغازبهکارمتحملفشارشد،زيراازطرفيبابازاريروبهرواست
کهنقدينگيدرآنرشدقابلمالحظهاييافتهوصاحباننقدينگي
صرفاًبراساسوعدهووعیددولتدوازدهممبنيبررفعتحريمها
وآزادس�ازيارزهايبلوکهش�ده،ازورودبهبازارارز،طالوسكه
چشمپوش�يکردهان�د،درکن�اراي�نموض�وعحت�يبرخ�ي
واردکنندگاننیزتامشخصشدننتیجهوعدهووعیدهايارزي
دولتدوازدهموارداتخودرابهتعويقانداختهاند،دراينمیان
دولتسیزدهمباش�ناختواش�رافبهوضعیتکنونيبازارارز،
ضمنتقويتمنابعارزيهمانندرايزنيبرايآزادس�ازيارزهاي
بلوکهش�ده،تهاترکاالباکاالدرتجارتخارجي،تقويتصادرات
نفتيوغیرنفتيوتشويقصادرکنندگانجهتعودتارزبهکشور
عرضهارزبهبازارراتقويتکردهاست،منتهايمراتبتقاضايارز
ازطري�قايج�ادس�امانهالكترونیك�يارزپااليشميش�ودتا
متقاضیانيکهب�هدنبالايج�ادتقاضايکاذبوجعل�يدربازار
هس�تند،شناس�اييوم�وردبرخ�وردقانون�يق�رارگیرن�د.
دولت دوازدهم از ابتداي آغاز به كار همه تخم مرغ هاي خود را در سبد 
مذاكرات هس��ته اي و خوش بيني به نتيجه مذاك��رات چيد و به تصور 
دستيابي به ارزهاي بلوكه ش��ده متعلق به دولت دهم و همچنين رفع 
محدوديت ها براي صادرات نفتي و غيرنفتي سياست هاي پولي و مالي 
منتج به تشديد تورم را در پيش گرفت، چراكه فكر مي كرد با آزاد سازي 
منابع بلوكه شده و رفع محدوديت ها براي صادرات آنقدر منابع تحصيل 

مي شود كه هزينه هاي ايجاد شده قابل تأمين است. 
اگر نگاهي به دولت يازدهم بيندازيم، متوجه فش��ار ب��ر منابع بانكي و 
تشديد ناترازي بانك ها و انتشار اوراق بدهي در اقتصاد مي شويم، از اين 
رو در دولت دوازدهم دولت ديگر كنترل چنداني بر رشد حجم نقدينگي 
و تورم نداش��ت، اما از آنجا كه ن��رخ ارز براي دولت به جهت سياس��ي 
مهم بود، تالش زيادي كرد نقدينگي به ب��ازار ارز ورود نكند تا بتواند با 
پايين ترين نرخ ممكن ارز را تحويل دولت سيزدهم بدهد، از اين رو مانور 
خبري گسترده و پيوسته اي روي وعده به سرانجام رسيدن مذاكرات و 

آزاد سازي ارزهاي بلوكه شده و رفع تحريم ها انجام گرفت. 
از آنجا كه دولت همه تخم مرغ هايش را در سبد برجام و نتيجه مذاكرات 
هس��ته اي چيده بود و خود را در يك جاده يك طرفه مي ديد كه بر هر 
هزينه اي بايد راه را طي كند، حتي منابع بلوكه شده دولت در بانك هاي 
خارجي به بانك مركزي فروخته شد، يعني بانك مركزي به عنوان متولي 
حفظ ارزش ريال، براي خريد ارزهاي بلوكه شده اقدام به چاپ پول كرد 
و كااليي را خريد كه در تحريم بود و دسترسي نيز به آن نبود، اين معامله 
اگر چه منابع ريالي را براي دولت فراهم آورد اما نقدينگي را با رشد همراه 

كرد و ارزش پول كاهش يافت و تورم در جامعه تشديد شد. 
رويداد فوق در كنار اخذ تنخواه از بانك مركزي موجب شد نقدينگي در 
اقتصاد رشد بيشتري هم بكند، ناترازي دخل و خرج بانك ها كه دولت 
گذشته نقش ويژه اي در تش��ديد آن داشت نيز حجم نقدينگي را بيش 
از پيش رشد داد، جميع موارد مذكور تورم در اقتصاد ايران را به شكل 
قابل توجهي رشد داد، اما دولت با مانور پيوسته و گسترده روي نتيجه 
مثبت مذاكرات هسته اي و رفع تحريم ها فضايي فراهم آورد تا نقدينگي 
براي ورود به بازار ارز، طال و سكه محتاط باشد، شايد قصد دولت از اين 
مانور خبري آن بود كه نرخ ارز را در حداقل قيمت ممكنه تحويل دولت 

سيزدهم بدهد. 
نتيجه سياس��ت هاي اقتصادي دولت دوازدهم آن شد كه به رغم رشد 
ش��ديد نقدينگي در اقتصاد و تش��ديد تورم نرخ ارز تا حدودي كنترل 
شد، اما دولت سيزدهم در ش��رايطي روي كار آمد كه نرخ ارز به نتيجه 
مذاكرات گره زده ش��ده بود و هر گونه اظهار نظر در حوزه مذاكرات در 

نرخ ارز اثر داشت. 


