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پیگیری تاسیس بانک سهامی عام تعاون
از مقامات باالدستی

...

یادداشت
محمد حقگو

economic@khorasannews.com

کاستی های بازار و ظرفیت های مغفول
مانده لیزینگ
ایــن روزه ــا نظام بانکی مجبور شــده کــه بــا وجــود همه
محدودیت ها ،با تزریق نقدینگی ،به مثابه خون به نقاط
مختلف کالبد اقتصادسعی در احیای آن داشته باشد .انواع
تسهیالت ،طرح های اشتغالی و سرمایه در گردش بنگاه ها
از این دست هستند .با این حال به نظر می رسد دو مشکل
عمده باعث شده است تا تالش های صورت گرفته ،تاکنون
نتواند گره عمده ای از بنگاه ها باز کند.این دو مشکل
عبارتند از :محدودیت منابع بانکی و نیز ضعف توسعه بازار
محصوالت بنگاه ها .این ها در شرایطی است که به اذعان
گزارش های رسمی ،نقدینگی در بازار وجود دارد.
از سوی دیگر ،هم اکنون برای بخش قابل توجهی از مردم،
ضعف مالی در خرید نقدی ،به یک مسئله تبدیل شده است.
موضوعی که سبب شده تا بنگاه ها و فروشگاه های بیشتری
از فروش قسطی استفاده کنند .با این حال به نظر می رسد
سامان دهی به این موضوع یعنی فروش اعتباری در بازار
می تواند ،از جنبه های مختلف به اقتصاد و بازار کمک کند.
در این میان ،توجه به ظرفیت های صنعت لیزینگ و سامان
دهی آن ،یکی از راه حل هاست .چرا؟ به این دلیل که او ًال
این موسسات با ظرفیت جذب سرمایه های خرد در قالب
شرکت های سهامی ،می توانند به حوزه ای جذاب برای
سرمایه گذاری تبدیل شوند .به گفته دبیر انجمن لیزینگ،
کارنامه این شرکت ها در سال های اخیر ( 93تا ،)95
مبین رشد صعودی نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام از
 ۲۰به  ۲۲درصد است.ثانی ًا با توجه به ویژگی های ذاتی و
نیز تخصص خود در فروش اعتباری ،می توانند کمک حال
خانوارهایی باشند که به دلیل ضعف جریان مالی ،امکان
تامین سریع شرایط بانک ها برای اخذ وام را ندارند .این
موضوع به نوبه خود ،به طور مستقیم چرخ تولیدکنندگان و
تامین کنندگان کاالهای ایرانی و خالصه بازار را به حرکت
درخواهد آورد.بــا این همه ،مشاهده می شود که نوعی
ناهنجاری در توسعه بازار این صنعت وجود دارد و آن ،تمرکز
بیشتر فعالیت این شرکت ها به سوی خودرو است .این ها
در کنار همه مشکالت و معضالتی است که صاحبان این
صنعت به عنوان یکی از رسته های تخصصی توسعه بازار
محصوالت ،از آن یاد می کنند؛ مشکالتی از قبیل سهم
پایین سرمایه در تامین منابع مالی ،زیاد بودن نرخ سود
بانکی و هزینه های تامین منابع مالی این شرکت ها و  ...لذا
در مجموع به نظر می رسد توجه به توسعه این حلقه از تامین
مالی در شرایط کنونی توسط دولت ضروری است و می
توان گفت سهیم کردن این صنعت به عنوان بازوی بخش
خصوصی برای افزایش قدرت خرید مردم ،می تواند به حل
معضل رکود بنگاه ها بیش از پیش کمک کند.

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

فارس -رئیس اتاق تعاون ایران با بیان این که بانک فعلی توسعه تعاون به هیچ عنوان ظرفیت حمایت از تعاونیها را ندارد ،از ارائه پیشنهاد ایجاد بانک
سهامی عام تعاون به بانک مرکزی و در عین حال مخالفت بانک مرکزی ،به دلیل منع صدور مجوز برای بانک جدید خبر داد .عبداللهی البته با اشاره
به ظرفیت های قانونی برای حضور بخش تعاون در بازار پول ،افزود :مقرر شده است که ایجاد یک بانک تعاون جدید از مقامات باالدستی دنبال شود.
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انتقادهایصریحوزیرصنعتازمدیرانکارخانههایتعطیلشده:

مدیران ارج و آزمایش بیخیالند

سه دلیل تحرک این روزهای بازار سهام
ازعملکردخوب 3ماههشرکتهاتارشدقیمتهایجهانی

وزیـــر صنعت بــا بــیــان ای ــن که
ب ــرای کــارخــانــه آزمــایــش دههــا
جلسه گذاشتم اما صاحبان آن
بیخیال هستند و اص ً
ال دنبال
احیای ایــن مجموعه نیستند،
گفت :مسئوالن ارج هــم عین
خیالشان نیست.به گــزارش
تسنیم ،محمد رضا نعمت زاده ،ضمن بیان نکاتی در مورد وضعیت کارخانه
های تعطیل و نیمه تعطیل از جمله ارج و آزمایش اظهار داشت :برای کارخانه
آزمایش دهها جلسه گذاشتم اما صاحبان آن بیخیال هستند و اص ً
ال دنبال
احیای این مجموعه نیستند .آزمایش سال ها پیش تعطیل شده بود و اکنون
از آن یک اسم باقی مانده است.وی در ادامه این گفت وگو با روزنامه ایران
ضمن ابراز نارضایتی از کارخانه آزمایش و ارج ،درباره کارخانه ارج گفت:
مسئوالن ارج هم عین خیالشان نیست .آنها لک و لکی میکنند ولی
برای ماندن باید سرمایهگذاری اساسی کنند.نعمت زاده افزود :چند نفر
برای سرمایه گذاری در ارج صحبت کردند اما چون بخش خصوصی است
خودشان باید تصمیم بگیرند .بخشی از آن هم سرمایهگذاری بانک است که
ما از آن ها راضی نیستیم زیرا در انجام کار اص ً
ال جدی نیستند.وزیر صنعت
درباره داروگر اظهار داشت :این کارخانه قدیمی را یک نفر خرید اما در
خبرها اعالم شد که تعطیل شده است .این در حالی است که خریدار جدید
به دنبال بازسازی و نوسازی است.

بورس که از اوایل خردادماه تا اواسط تیر رخوت و رکود داشت ،چند روزی به
دالیل مختلف رونق گرفته است .شاخص کل بورس با رشد  653واحدی
هفته قبل و رشد  508واحدی دیروز دوباره از میانه کانال  80هزار واحدی
فراتر رفت .رصد بازار و اظهارات کارشناسان نشان می دهد که این رشد سه
علتعمدهداشتهاست:
-1قبلازهرچیزعملکردمناسبشرکتهادربهارامسالدررشدتاثیرداشته
است.بیشترشرکتهایگروههایمختلفدرگزارشعملکردسهماههخود
که اواخر تیرماه به مرور منتشر شد ،تعدیل های مثبت سود را گزارش کردند.
مثال در گروه سیمان بیشتر شرکت ها در گزارش سه ماهه ،پیش بینی سود
خود را به صورت معناداری افزایش دادند و درصد باالیی از سود ساالنه را در
همین بهار محقق کردند .در گروه مسکن و خودرو هم تحرکات مثبتی شروع
شدهاست  .
 -2همزمان قیمت های جهانی نیز به کمک بورس آمد .رشد قیمت برخی
موادپتروشیمیوبهویژهرشدقیمتفوالدوفلزاتباعثصفکشیدنسرمایه
گذارانبرایخریدسهامبسیاریازنمادهایگروهشد.
-3بهنظرمیرسدجدیشدنگمانههادربارهکاهشنرخسودبانکیوبهبود
چشم انداز سودآوری بازار سهام باعث شده است که مردم پول خود را به این
سوگسیلکنند.
خبرخوبدیگرهمپیشنهادرئیسسازمانبورسواوراقبهاداربرایکاهش
مالیاتمعامالتسهامبود.بهگزارشایرنا،شاپورمحمدیتوضیحدادکهاین
اقدامتا 2ماهآیندهبهسرانجاممیرسدوبهبازاراعالممیشود.



...
خودرو

تیبا به تدریج جایگزین پراید می شود
ایبنا -محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن
و تجارت در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت
درباره سیاست بخش صنعت کشور برای تولید
خودروی قشرهای کم درآمد و متوسط جامعه،
به جایگزینی تدریجی تیبا به جای پراید اشاره
کرد و گفت :تیراژ خــودروی تیبا رو به افزایش
است و همچنین از دو سال گذشته تولید پراید به
تدریج کاهش یافته است به طوری که در نهایت تا
پایان سال آینده ادامه خواهد داشت .نعمت زاده
با اشاره به استانداردهای جدید خودرویی افزود:
بدیهی است که به هر میزان استانداردها ارتقا
یابد ،قیمت خودرو نیز زیاد می شود .بنابراین
نمی توان خــودرو را با قیمت خیلی کم به بازار
عرضه کرد.



...
انرژی



شاخص کل

شاخص

توضیحاتدومقاممسئولدربارهتغییراتقیمتبنزینوگازوئیل

عقبگرد بنزینی ،پیشروی گازوئیلی

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده
های نفتی که دو روز قبل از لزوم
افزایش قیمت یا سهمیه بندی
بنزین در صورت کنترل نکردن
مصرف سخن گفته بود ،دیروز
با عقبگرد از این بحث توضیح
داد که در این بــاره ما پیشنهاد
دهنده نیستیم و بحثی نیز مطرح نشده است .همزمان با این توضیحات،
رئیس سازمان راهــداری و حمل و نقل جــادهای کشور ،پیشنهاد داد که
قیمت گازوئیل افزایش یابد.به گزارش ایسنا  ،کشاورزیان ،رئیس سازمان
راهداری توضیح داد که قیمت گازوئیل در بیشتر کشورها  1.5دالر (بیش
از  5هزار تومان) است اما ما گازوئیل را  300تومان عرضه می کنیم .وی
چالش حمل و نقل عمومی باری را پایین بودن قیمت سوخت عنوان و
تصریح کرد که با این شرایط صاحبان کامیون های فرسوده رغبتی برای
تعویض کامیون خود ندارند.مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی
در گفتوگو با فارس در مورد احتمال افزایش قیمت بنزین گفت :ما هرگز
نمیتوانیم پیشنهاد دهنده چنین مواردی به دولت و یا مجلس باشیم  .این
شرکت تنها مجری قانون است و تاکنون چنین بحث هایی مطرح نشده
است.گفتنی است ریاحی روز جمعه با اشاره به افزایش 12درصدی مصرف
بنزین گفته بود :دولت و مجلس باید مصوباتی درباره تغییر قیمت یا سهمیه
بندی داشته باشند.

...
تجارت

طرح افزایش کارایی 600
هزارموتورخانه کشورکلید خورد

امتناع سوال برانگیز گمرک از انتشار
آمار تجارت خارجی ایران

بردبار -دبیر همایش نقش مهندسان مکانیک
درساخت و ساز شهری ازآغاز طرح افزایش کارایی
 600هزارموتورخانه درکشور خبرداد.به گزارش
خــراســان ،مهندس رامین کرمی دیــروز دریک
نشست خبری درمحل سازمان نظام مهندسی
استانتهرانبایادآوریاینکه40درصدهدررفت
منابعانرژیازطریقساختمانهاصورتمیگیرد
و بازدهی تجهیزات درساختمان ها بسیار پایین
است ،افزود :به همین دلیل دولت و سازمان بهینه
سازی مصرف سوخت وارد عمل شده اند و طرح
افزایشکارایی 600هزارموتورخانهکشورراکلید
زده اند.به گفته وی  100هزارموتورخانه از این
تعدادمتعلقبهساختمانهایدولتیاست.

با وجود تسریع در اعالم آمارهای تجارت خارجی و
حتیروزانهشدناعالماینآمارهادرسالگذشته،
گمرک در  3ماه اخیر ،انتشار آمار تجارت خارجی
را متوقف کرده است .به گــزارش فــارس ،گمرک
از ارائه گزارش حجم تجارت خارجی کشور طی
 62روز گذشته خــودداری کرده است ،این اقدام
در حالی رخ داده که یکی از شعارها و رویکردهای
مطرحشدهازسویگمرک،انتشاربرخطاطالعات
روزانهتجارتخارجیودردسترسبودنبرایعموم
وخدماتگیرندگاناست .برخیکارشناساندلیل
منتشر نشدن آمار تجارت خارجی را منفی شدن
ترازتجاریوکاهشصادراتبهدلیلمشکلنقلو
انتقالارزپتروشیمیهاازچینمیدانند.



...

مواد غذایی

دعوای شیری  2وزارتخانه
تسنیم -رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی13 ،
تیرماه گفت :نرخ شیرخام دامــداران در  3سال
گذشته هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است
و از دستگاههای نظارتی انتظار است که شرایط
عادالنهای میان تولیدکنندگان شیرخام و صنایع
لبنی ایجاد کنند .وی افــزود" :سازمان حمایت
در افزایش قیمت لبنیات حقوق دامداران را هم
ببیند".هم اکنون رستمی مدیرکل نظارت بر
محصوالت کشاورزی سازمان حمایت ،جوابیه
ای منتشر کرد و ضمن خالف واقع خواندن مطلب
فوق ،گفت :این سازمان بر اساس ضوابط و فرایند
کارشناسی ،قیمت کاال و خدمات را محاسبه می
کند .در کارگروه تنظیم بازار نیز درباره قیمت شیر
خام تصمیم گیری می کند.

سهماندکلیزینگهایتخصصی
ازبازارلیزینگ
آخرین گزارش ها از عملکرد صنعت لیزینگ در سال
 ۱۳۹۵نشان می دهد که در این ســال ،لیزینگ ها
حدود  4هزار میلیارد تومان تسهیالت خرید کاال به
مشتریان اعطا کرد هاند که این رقم نسبت به سال
 ۱۳۹۴تا  ۳۸درصد افزایش داشته است .همچنین
از کل تسهیالت این شرکت ها در سال  ۷۲ ،۹۵درصد
آن در بخش خودروهای سواری ۱۱ ،درصد در بخش
خودروهای کار و  ۱۰درصد در بخش ماشینآالت و
تجهیزات مصرف شده است .سهم سایر بخشها نیز
شامل کاالی بادوام و غیر منقول و تجهیزات درمانی در
مجموع 7درصد بوده است که نشان دهنده سهم پایین
لیزینگ تخصصی تجهیزات در صنعت لیزینگ کشور و
سهم باالی خودروهای سواری است( .ایسنا به نقل از
موقعی ،دبیر انجمن لیزینگ ایران)

...
بازارخبر

یک شعبه بانک برای هر  ۳۴۰۰ایرانی
تسنیم -آخرین آمار بانک مرکزی حاکی
از فعالیت  ۲۳هزار و  ۲۳۰شعبه در قالب
 ۴۲بانک و موسسه در سراسر کشور است
و بر این اساس سهم هر  ۳۴۰۰ایرانی
معادل یک شعبه است.

۶۳درصد واردات کشور در انحصار  ۴گروه
کاال
تسنیم -بر اساس گزارش مرکز پژوهش
هــای مجلس ۶۳ ،درصــد از کل ارزش
 ۲۰۰قلم کاالی عمده وارداتی را تنها ۴
گروه کاالیی خودرو ،کشاورزی ،فلزی و
دارویی و شیمیایی تشکیل داده است.
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