خبر

مدیرعامل جدید
گل گهر معرفی شد

در جلس��ه هیئت مدیره شرکت معدنی و
صنعتی گل گهر از زحمات محمد جالل مآب
تقدیر و ناصر تقی زاده به عنوان مدیرعامل و
عضو جدید هییت مدیره منصوب شد.
در ای��ن جلس��ه ،ابتدا محم��د جالل مآب

مدیرعام��ل پیش��ین گل گهر ،گزارش��ی از
وضعیت حال حاضرس��ایت تولید و طرحهای
توس��عه ش��رکت ارائه کرد و سپس تقی زاده
مدیرعامل جدید شرکت به بیان برنامه های
خود پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مجتمع صنعتی و
معدنی گل گهر ،تقی زاده قبل از این نیز در
سالهای  80الی  84به عنوان مدیرعامل این
ش��رکت فعالیت داشته و از بنیانگذاران طرح
های توسعه ای فاز اول شرکت می باشند.
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خبر
معاون آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت صنعت،
معدن و تجارت؛

مخترعین مشتری ندارند

معاون آموزش ،پژوهش ،و فناوری وزارت صنعت ،معدن
و تجارت با بیان اینکه مخترعین مش��تری ندارند ،گفت:
متاسفانه در واحدهای بزرگ صنعتی زنجیره تامین فکری
وجود ندارد تا از مخترعین حمایت شود.
علی اصغر توفیق در نشس��ت گرامیداشت روز جهانی
مالکیت معنوی ،افزود :واحدهای بزرگ صنعتی بحثی به
ن��ام زنجیره تامین دارند ک��ه روی آن کار فراوان انجام و
مقاله های بس��یاری نوشته شده است .وی با ذکر مثالی
ادامه داد :مثال ایران خودرو زنجیره تامین بس��یار بزرگی
دارد که هر چیزی برای س��اخت خودرو مانند الستیک،
ورق و ...نیاز اس��ت ،در این زنجیره قرار می گیرد هرچند
صنعت ما زنجیره ای به نام تامین فکر و اندیش��ه ندارد و
مدیران فکر می کنند که عقل کل هستند.
وی ادام��ه داد :مدی��ران فکر می کنن��د که هرچه می
گویند درس��ت اس��ت ،در حالی که مدی��ر هر مجموعه
تولی��دی به اندیش��ه های ن��و نیاز دارد ت��ا از تکنولوژی
جدیدتر و فرآین��دی ارزان تر بهره ببرد .معاون آموزش،
پژوهش و فناوری وزارت صنعت ،معدن و تجارت با بیان
اینکه مخترعین در صورت تشکیل زنجیره تامین فکر در
واحده��ای صنعتی انگیزه پیدا می کنند ،اظهار داش��ت:
مخترعین مش��تری ندارند و بازاری که مش��تری نداشته
باش��د ،توسعه پیدا نمی کند ،این در حالی است که باید
با ایجاد زنجیره تامی��ن فکر در واحدهای صنعتی کاری
کنیم که تولیدات ،اختراعات و اندیش��ه هایمان وارد بازار
شود .توفیق با درخواست از مخترعین برای فروش طرح
هایش��ان در بازار ،افزود :اگر مخترعین ایده هایشان را به
شرکت های صنعتی و بنگاه های اقتصادی واگذار کنند،
برای آنها س��رمایه حاصل شده و موتور ایده های جدید
فعال می شود .وی افزود :اگر این ایده ها به فروش نرسد
و از آنها بهره برداری نشود ،مخترعین دیگران را از انجام
ایده نو و ثبت اختراع منصرف می کنند که در آن صورت
موتور ایده های جدید کند می شود.
به گ��زارش ایرنا،توفیق ب��ا تاکید بر اعتمادس��ازی به
مخترعی��ن ،تصریح کرد :مخترعین و مبتکرین اطالعات
ش��ان را کام��ل در اختیار واحدهای صنعت��ی بگذارند و
نگویند فوت کوزه گری را به این واحدها اعالم نمی کنیم
چون آنها بعد از تجاری س��ازی و استفاده از ایده های نو
دیگر کاری با ما ندارند .وی از واحدهای صنعتی خواست
ت��ا بعد از فروش طرح های مبتکران و مخترعین ،به آنها
اطمین��ان خاطر دهند که آنها را نی��ز در این طرح های
لحاظ می کنند.

شرکت های دانش بنیان کرمان
می توانند از تسهیالت ارزان
قیمت استفاده کنند

محمد حس��ین صادقی مش��اور صندوق ن��وآوری و
شکوفایی ریاست جمهوری در نشست مشترک با اعضای
تولیدکننده دانش بنیان اتاق بازرگانی کرمان از آمادگی
آن صندوق برای ارایه تس��هیالت ارزان قیمت به شرکت
ه��ای دانش بنیان خب��ر داد .به گ��زارش روابط عمومی
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کش��اورزی اس��تان کرمان
در نشست مش��ترک مشاور صندوق نوآوری و شکوفایی
ریاست جمهوری و تعدادی از اعضای تولید کننده دارای
محصوالت دانش بنیان امکان استفاده شرکت های دانش
بنیان از تسهیالت ارزان قیمت خبر داد .وی گفت  :کشور
با وجود بودجه های فعلی دولت  ،به رشد اقتصادی مورد
نظر دست نخواهد یافت و الزم است بخش خصوصی واقعی
وارد صحنه شود .صادقی نرخ تسهیالت صندوق را  8درصد
پایینتر از نرخ س��ود تسهیالت شورای پول و اعتبار اعالم
کرد و گفت  :برای ارایه این تس��هیالت با توجه به هدف
صندوق  ،س��عی می شود تا حد ممکن سخت گیری در
دریافت وثیقه وجود نداشته باشد.مشاور صندوق نوآوری
و شکوفایی با دعوت و هماهنگی مرکز تحقیقات و بررسی
های اقتصادی اتاق کرمان  ،میهمان اتاق بود.

ورود محصوالت کرمان به بورس كاال به کجا می رسد؟

اما و اگرهای حضور در بورس کاال

اقتصاد کرمان :اردیبهشت  92بود که در نشست اعضای هیأت مدیره
ب��ورس کاال با هیأت نمایندگان اتاق کرمان و فعاالن اقتصادی اس��تان،
تشکیل کارگروه ورود محصوالت کشاورزی کرمان به بورس کاالی کشور
با اولویت پذیرش پس��ته ،مورد توافق قرار گرفت و اعضاي اين كارگروه
نيز مش��خص شدند«.محسن جاللپور» نايب رئيس اتاق ايران و رئیس
اتاق کرمان در این نشس��ت گفت :این کارگروه پس از بررسی شرايط و
رفع موانع ،مقدمات ورود محصوالت کش��اورزی استان به بورس کاال را
فراهم خواهد كرد و کرمان به عنوان استان سرمایهگذاریهای بلند مدت
در زمینه تولید ش��هرت دارد و محصوالت معدنی ،کشاورزی ،صنعتی و
گردش��گری اس��تان آماده ورود به بورس کاال است .جاللپور ادامه داد:
ام��ا در اين ميان ،ورود محصوالت کش��اورزی ب��ه بورس كاال با توجه به
نیاز این محصوالت به وجود بازر باثبات و اطمینان بخش ،ضرورت دارد
و ش��فافیت و عدم ابهام در فعالیت های بورس ،امکان ورود محصوالت
کش��اورزی به بورس کاال را بیش از پیش فراهم خواهد آورد.محمدرضا
پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی نيز
خواس��تار حضور بنگاههای اقتصادی کرمان در بازار سرمایه کشور شد و
ادامه داد :با توجه به تعدد و پتانسیل بالقوه بنگاههای اقتصادی کرمان،
زمینه حضور محصوالت و کاالهای این استان در بورس فراهم است.
وی افزود :بورس کاال تجلی گاه خواسته های تولیدکنندگان و مصرف
کنندگان است و در این بازار است که همه فعاالن بازار ،نیازهای خود را
در یک فضای رقابتی ،شفاف و قانونمند مطرح می کنند.
همچنین در این جلس��ه موافقت ش��د تا تاالر منطقه ای بورس کاال
برای سهولت ارتباط تولید کنندگان محصوالت در استان کرمان و عرضه
مستقیم محصوالت خود  ،در کرمان راه اندازی گردد.
در این نشست،اسماعیل نجار ،استاندار وقت کرمان هم با اعالم حمایت
از راه اندازی تاالر منطقه ای بورس کاال در کرمان اظهار داشت  :تمرکز
نهادهای مالی کشور در پایتخت مانع رشد و توسعه استان ها شده است
این در حالی است که بخش اعظمی از ثروت و درآمد ملی استان نیز در
پایخت در گردش می باشند.
به گزارش اقتصاد کرمان با وجود گذش��ت دو س��ال از این نشس��ت
تاکنون اتفاق خاصی در زمینه ورود محصوالت کرمان به بورس کاال رخ
نداده اس��ت.جلیل کاربخش عضو هیات نمایندگان دوره هفتم و هشتم
اتاق کرمان در این باره می گوید:برای ورود پسته به بورس کاال در سال
گذش��ته پیگیری ها و نشست هایی با مدیران بورس کاال داشته ایم که
نتیجه ای تاکنون حاصل نش��ده و مش��کالتی در مورد استانداردس��ازی
عرفی پسته وجود دارد.به گفته جلیل کاربخش ،خرما هم دومین کاالی
پیشنهادی کرمان به بورس کاال بوده که در این مورد هم به دلیل شرایط
خاص نگهداری محصول،مسایل حل نشده ای باقی مانده است.کاربخش
می افزای��د :در صورت تداوم فعالیت بورس کاال،ورود محصوالت کرمان
را در دوره جدید فعالیت اتاق به صورت جدی تر دنبال خواهیم کرد.
س��خنان این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان اما در حالی
اس��ت که کماکان موافقت ها و مخالفت هایی برای این اقدام در کرمان
وجود دارد چنانکه محمدرضا قوام ابادی از مدیران سازمان صنعت  ،معدن
و تج��ارت کرمان هم این اقدام را تایید می کند و با برش��مردن مزایای
آن ،تصریح می کند:ایجاد تعادل و ش��فافیت در عرضه و تقاضا و قیمت
گذاری درس��ت از مزیت های قابل ذکر است.در مقابل محمدحسین آقا
محمد حسنی از فعاالن اقتصادی و صنعت پسته استان ،معتقد است با
تجربه ای که در خرید و فروش در بورس کاال داشته با بروکراسی زمان
بری مواجه ش��ده و ورود به آن بدون واس��طه های بی مورد ،امکان پذیر
نبوده است.این فعال اقتصادی می افزاید :آنچه در حال حاضر در خرید
و فروش پسته در استان اتفاق می افتد ،برای باغداران و صادرکنندگان،
س��الم تر و کم هزینه تر اس��ت و با ساعت ها مذاکره در انجمن پسته،به
این نتیجه رس��یدیم که حداقل در مورد این محصول،موضوع مس��کوت
بماند .با همه این دیدگاههای موافق و مخالف و در ش��رایط عدم تحقق
توافق های دو سال پیش صورت گرفته میان مدیران بورس کاالی کشور
و کرمانی ها ،در ماه های اخیر اصل بقا یا انحالل بورس کاال نیز که می
تواند نقش موثری در اقتصاد ایران داشته باشد،مورد تردید و اختالف قرار
گرفته است«.تجارت فردا» در گزارشی آورده است:حدود هشت سال قبل
با انحالل بورس فلزات و کش��اورزی ،بورس کاالی ایران رسماً راهاندازی
شد اما طی این مدت به اندازه یک سال گذشته این بورس نوپا با چالش
و تهدید مواجه نبوده اس��ت .انتش��ار خبر خروج پتروشیمیها از بورس
کاال در س��ال گذشته باعث شد شایعات پیرامون ادامه فعالیتهای تاالر
نقرهای دامن زده ش��ود .اختالفات وزارتخانههایی چون صنعت و نفت بر
س��ر عرضه کاالها در این بورس نهتنها در حال حاضر کاسته شده است
بلکه امروز تلویحاً خبرهایی به گوش میرس��د که گفته میش��ود بورس
کاال به حاش��یه رفته و ممکن اس��ت در آینده نزدیک از گردونه زنجیره
ارزشگذاری کاالها در اقتصاد کشور حذف شود .به این بهانه با محمدرضا
پورابراهیمی عضو شورای عالی بورس و نایبرئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس به گفتوگو نشستهایم که در ادامه میخوانیم:
اوجگیری اختالفات وزارت صنعت ،معدن و تجارت با بورس کاال

باعث شده است در طول یک سال گذشته شاهد رکود معامالت
ال دیگر محصوالتشان
در بورس کاال باش�یم .پتروش�یمیها عم ً
را خارج از بورس کاال به فروش میرس�انند و ش�اهد رینگهای
رکود زده و خلوت به ویژه در س�ال گذش�ته بودیم که این روند
همچن�ان ادام�ه دارد .علت اینکه بورس کاال ب�ه این حال و روز
افتاده است ،چیست؟
قبل از اینکه به پاس��خ این پرس��ش بپردازم باید به اهداف راهاندازی
بورس کاال اشاره کنم .چرا تصمیم گرفته شد بورس کاال تاسیس شود؟
قطعاً ش��کلگیری بورس کاال برای پاس��خگویی نیازی در اقتصاد کشور
بوده است .بنابراین نمیتوان به سادگی عنوان کرد که ما نیازی به بورس
کاال نداریم .وقتی نیازی وجود دارد و برای پاسخگویی به آن نیاز نهادی
راهاندازی میش��ود نمیتوان بعد از مدتی گفت به آن نهاد نیاز نداریم و
باید کنار گذاش��ته شود .یکی از اهداف مهم تشکیل بورس کاال این بود
که بازاری راهاندازی شود که بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا باعث ایجاد
تعادل قیمتها شود .از طرف دیگر محفلی ایجاد شود که تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان یعنی خریدار و فروشنده با حذف واسطهگران و دالالن
در یک محیط ش��فاف به داد و س��تد بپردازن��د .در حقیقت بورس کاال
باعث ش��ود قیمتها ش��فاف و مانع از سوءاس��تفادهها شود .هدف دیگر
راهاندازی این بورس روانس��ازی معامالت و عرضه سریع محصوالت به
مشتریان بوده و همچنین مهمترین هدف شکلگیری بورس کاال تامین
مالی صنایع از طریق آن اس��ت .یعنی با ایجاد ابزارهای معامالتی متنوع
ع�لاوه بر پذیرش کاال و عرض��ه در آن امکان تامین مالی بخش صنعت
را فراه��م کند .در حال حاضر بورس کاال توانس��ته این اهداف را محقق
کند و شاهدیم که کاالهایی که در بورس کاال کشف قیمت میشوند به
نس��بت دیگر کاالها ،بازار متعادلی دارند .از طرف دیگر شفافس��ازی در
عرضه کاالها از طریق بورس کاال به شفافیت اقتصاد کشور کمک میکند.
جامعتر عنوان کنم هدف ما در اقتصاد کشور حرکت به سمت کارایی و
شفافیت در تمام عرصههاست .در زمینه قیمتگذاری کاالها با توجه به
مشکالت و اختالفاتی که همواره وجود داشت تصمیم گرفته شد نهادی
به شکل تخصصی ایجاد شود و با سازوکار بازار سرمایه به کشف قیمت
کاالها بپردازد .چراکه معتقدیم بورس کاال جزو زنجیره اقتصاد هر کشوری
محسوب میشود و باید توسعه پیدا کند.
اما ش�اهدیم که در حال حاضر مسووالن امر برخورد دوگانهای
ب�ا بورس کاال دارند و حتی ش�نیده ش�ده بورس کاال به ش�کل
نیمهتعطیل درآمده و حتی ش�ایعاتی پیرامون انحالل بورس کاال
به گوش رسیده است .این خبر تا چه اندازه صحت دارد؟
قبول داریم بورس کاال با مش��کالت بس��یاری به ویژه از سال گذشته
مواجه شده است و عدهای نمیخواهند بورس کاال وجود داشته باشد و
در حال بهانهگیری هستند تا سنگهای بیشتری بر سر فعالیت این نهاد
بیندازند .متاس��فانه وزارت صنعت ،معدن و تجارت به بهانههای مختلف
نسبت به این موضوع به شکلی اقدام کرده است که شاهد کنار گذاشتن
بورس کاال هستیم.
این بهانهها چیست؟
ال آنها میگویند خریدار چندانی در بورس کاال به علت وجود قوانین
مث ً
و مقررات سختگیرانه نیست .اعمال جریمه در صورت دیرکرد تحویل کاال
یا نحوه تعیین کشف قیمت از دیگر بهانههایی است که عنوان میکنند.
متاسفانه به هر طریقی میخواهند کاالها در خارج از بورس کاال عرضه
شود .ما اعتقاد داریم این مشکالتی که به بورس کاال گرفته میشود قابل
قبول نیست و همانطور که تاکید کردم بهانهگیری محسوب میشود که
بورس کاال را حذف کنند .درحالیکه معتقدم کنار گذاشتن بورس کاال به
معنای آن است که ابزارها و مکانیسمهای تخصصی در قیمتگذاری کاالها
و به طور کلی اقتصاد کش��ور را از بین ببریم .در واقع به نوعی عقبگرد

در حوزه اقتصاد محسوب میشود و امری نادرست و غیرمنطقی است.
چ�را برخی همانطور که ش�ما اش�اره کردید ب�ه دنبال حذف
بورس کاال هستند؟
ال عیب و ایرادی ندارد .بههرحال هر نهادی
ما نمیگوییم بورس کاال اص ً
با کم و کاستیهایی مواجه است اما این اشکاالت به اندازهای نیست که
ال صورت مس��اله را پاک کنی��م و بگوییم بورس کاال تعطیل
بخواهیم ک ً
شود .وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت عضو شورای عالی بورس است
و باید از نهادهای بازار سرمایه حمایت کند نه اینکه اجازه بدهد عدهای
در این وزارتخانه به دنبال حذف بورس کاال باشند .معتقدم حذف بورس
کاال نهتنها کمکی به وزارت صنعت ،معدن و تجارت نمیکند بلکه هرج
و مرج در اقتصاد کش��ور ایجاد میکند .چراکه کنار گذاشتن بورس کاال
به معنای حذف ش��فافیت از قیمتگذاری کاالها و ایجاد رانت است .به
عبارت دیگر حذف بورس کاال به عدم شفافیت دامن میزند و این امر به
هیچ عنوان قابل قبول و توجیه نیست .ما از وزیر اقتصاد و دارایی انتظار
داریم این مساله را مورد توجه قرار دهند و بهعنوان متولی بازار سرمایه
تمامقد از جایگاه بورس کاال دفاع کند .حتی باید وزارت اقتصاد از وزیر
صنعت بخواهد که در این زمینه پاسخگو باشد و اجازه ندهد عدهای در
این بین کارشکنی کنند و به خاطر منافع شخصی ،زحمات عده بسیاری
را که بورس کاال را راهاندازی کردهاند و هزینههای باالیی برای شکلگیری
این نهاد تخصصی صرف کردهاند ،از بین برند .همانطور که گفتم بهعنوان
عضو ش��ورای عالی بورس از وزیر صنعت انتظار داریم این غائله را ختم
کند تا دیگر بیش از این به بورس کاال ضربه وارد نشود.
با این اوصاف نهادهای مختلفی درگیر قیمتگذاری کاالها هستند و
این چندگانگیها باعث شده نقش بورس کاال کمرنگتر باشد و در نتیجه
امروز به راحتی صحبتهایی مبنی بر کنار گذاشتن بورس کاال مطرح شود.
ما در س��الهای گذشته س��عی کردیم در زمینه قیمتگذاری کاالها
س��امانی ایجاد کنیم .هریک از نهادهای قیمتگذاری کاال چون سازمان
حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ،شورای رقابت و بورس کاال
وظایفشان مشخص شده است .تداخلی در این زمینه وجود ندارد و هر
نهادی باید بر اساس وظایف و اختیاراتی که در قیمتگذاری کاالها دارد،
عمل کند .در س��الهای اخیر بورس کاال موفق شده بود جایگاه خود را
در بازار بیابد و حتی در برخی بازارها چون فوالد بر اساس کشف قیمت
این کاالها در بورس کاال ،تعادل قیمتها برقرار شد اما متاسفانه عدهای
به دنبال خدش��ه وارد کردن به این نهاد هستند .اگر ما به دنبال توسعه
اقتصادی هستیم باید با ابزارهای تخصصی اقتصاد را هم تقویت کنیم نه
اینکه به علت برخی منفعتها این ابزارها را به حاشیه ببریم و حذف کنیم.
ب� ه هر حال وجود برخی اش�کاالت در ب�ورس کاال و قوانین و
آییننامههای دس�ت و پاگیر باعث شده فعاالن بازار کمتر تمایل
داش�ته باش�ند کاالهای خود را از طریق بورس کاال عرضه کنند،
در این زمینه چه باید کرد تا فروش�نده و خریدار تمایل داش�ته
باشند محصول خود را از طریق سازوکار بورس کاال عرضه کنند؟
همانط��ور که گفتم ما نمیگوییم بورس کاال بدون اش��کال اس��ت.
بههرحال این نهاد و ابزارهای آن عیب و ایرادی هم میتواند داشته باشد
اما همه نهادهای ذینفع باید کمک کنند تا این اش��کاالت برطرف شود
و اگر الزم باشد قوانین و مقررات بازنگری و اصالح شوند .اما تاکید دارم
که پاک کردن صورت مساله تنها ایجاد زمینهای برای سوءاستفادههاست.
باید مس��ائل و مشکالت بررسی ش��ود تا مشخص شود این نهاد اجرایی
با چه اش��کاالت و ایراداتی مواجه است و پس از آن یکی پس از دیگری
این مشکالت را رفع کرد .جالب است وزارت صنعت ،معدن و تجارت تا
زمانی که از طریق مجموعههای وابس��ته بر بورس کاال مدیریت داش��ت
اینگونه بهانهها مطرح نبود که چرا خریدار و فروش��نده در بورس کاال
کم یا ایرادات در نحوه کش��ف قیمت وجود دارد اما اکنون که حضوری
در مدیری��ت ای��ن بازار ندارد اینگونه بهانهگی��ری میکند .در حالی که
این رفتارها منطقی نیس��ت و نباید وزارتخانهای به این عریض و طویلی
که کارهای بس��یار مهمی در راستای توسعه فعالیت بازرگانی و صنعتی
کش��ور دارد به جزییات در قیمتگذاری کاالها وارد شود و وقت خود را
صرف اینگونه مسائل کند.
در مقایس�ه با دیگر کشورهای دنیا بورس کاالییمان را چگونه
ارزیابی میکنید؟
ابت��دا بر این نکته تاکی��د کنم پذیرش و عرضه کاالها از طریق بورس
کاال اختیاری است ،اجباری وجود ندارد که حتماً کاالها از طریق بورس
کاال عرضه ش��وند .فعاالن بازار این اختیار را دارند که انتخاب کنند .اما
اگر کاالیی در بورس کاال پذیرش و ضابطهمند ش��د باید عرضه و تقاضا
متناسب با آن انجام شود .امروز صحبت اصلی ما این است که شفافسازی
در حوزه کاالها از طریق بورس کاال به توسعه اقتصاد کشور کمک میکند.
البته قبول داریم بورس کاالی ما تفاوتهایی با بورس کاالیی دنیا دارد
و هنوز راه بس��یاری در پیش دارد که به کارایی اقتصادی منجر شود اما
ب ه هر حال با توجه به پتانسیلها و امکانات کشور در چند سال اخیر به
خوبی عمل کرده است و باید به هر طریقی از آن حمایت کرد.

صنعت،معدن
و تجارت
خبر
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گالیه کرباسیان از نرخ جدید سود

ورود ۲۰هزارمیلیارد
سرمایه به معادن

معاون وزیر صنعت از ورود  ۲۰هزار میلیارد تومان
س��رمایه بخش غیردولتی ب��ه معدن و صنایع معدنی
خب��رداد و گفت :به نظر نمیرس��د نرخ جدید س��ود
بانکی ،نقدینگی را از مردم به بانک و از سیستم بانکی
به تولید روانه کند.
مه��دی کرباس��یان در گفتگو با مه��ر در خصوص
کاهش نرخ سود بانکی و تبعات آن بر معادن و صنایع
معدنی گفت :واقعیت این است که نرخ سود باال موجب
می شود واحدهای تولیدی و سرمایهگذاریها لطمه
ببینند؛ چراکه نرخ س��ود باال موجب می ش��ود واحد
تولیدی قیمت تمامش��ده خود را افزایش داده و بازار
داخلی و خارجی را از دس��ت بدهند و در نهایت ،در
قابت ببازن.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :افزایش
قیمت موجب میش��ود ک��ه واحده��ای تولیدی به
نقدینگی بیش��تری نیاز داشته باش��ند و همین امر،
به تولید لطمه میزن��د؛ به همین دلیل ،کاهش نرخ
سود در نهایت به نفع تولید ،سرمایهگذاری و توسعه
کشور است.
در حوزه صنایع معدنی با توجه به اینکه میزان نیاز
نقدینگی باال است ،نرخ سود بانکی موجب میشود که
در نهایت فشار بیشتری بر بخش تولید صنایع معدنی
وارد میشود؛ لذا کاهش نرخ سود بانکی اگرچه مثبت
است؛ اما باید پذیرفت وقتی نرخ تورم زیر  ۱۶درصد
اس��ت ،نرخ سود باال موجب می شود که وجوه نقدی
به سمت سپرده و روشهای دیگری برود که به تولید
ختم نمیشود.
وی تصریح کرد :باید حواس��مان باشد که اگر نرخ
سود سپرده از نرخ تورم پایینتر باشد ،لطمه ای است
که به منابع مردم میخورد و این نیز از نظر عدالت کار
خوبی نیست؛ همانطور که در سالهای گذشته بعضا
میش��ود که وجوه در اختیار مردم به سیستم بانکی
نم��یرود که به چرخش درآید؛ بنابراین اگرچه اعالم
نرخ س��ود  ۲۰درصدی مثبت است ولی باید پذیرفت
که میزان سود سپردههای قانونی که کاهش یافته باید
عددی باشد که نقدینگی را در بانکها بیشتر کند؛ در
حالیکه به نظر نمیرس��د که ای��ن تصمیم نقدینگی
زیادی را به بخش تولید هدایت کند.
به گفته کرباسیان ،سپرده قانونی بانکها نزد بانک
مرک��زی ،تنها نیم درصد کاهش یافت و نیم درصدی
رقمی اس��ت که نمیتواند تحول ب��رای بخش تولید
ایجاد کند.
مع��اون وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت در خصوص
راهکاره��ای تامین مالی پروژهه��ای بخش معدن و
صنایع معدنی ایمیدرو خاطرنشان کرد :اولین هدف ما
این است که برای پروژهها مشارکتکننده جلب کرده
و با سرمایهگذاری بخش خصوصی آنها را کامل کنیم.
بر همین اساس ،در یکسال و نیم ۲۰ ،هزار میلیارد
تومان از سوی بخش خصوصی و غیردولتی وارد پروژه
ها شده است که بنا داریم در سال  ۹۴نیز این رویه را
ادامه دهیم و وجوه بخشخصوصی را به این پروژهها
وارد کنیم ،ضمن اینکه س��رمایهگذاران و واحدهای
توانمندی که در حوزه معدن و صنایع معدنی حضور
ندارند را نیز ترغیب کنیم که میزانی از س��رمایهها را
به این بخش وارد کنند.

پنجره واحد؛ برداشتی متفاوت از اصل قانون
محمدرضا دهقانپور پنجره واحد به عنوان گلوگاهی موثر برای
تسهیل شرایط س��رمایه گذاری و فعالیت
اقتصادی موضوعی است که اخیرا ً بسیار از
آن یاد می ش��ود .تعاریف و استتناج های
متفاوتی از این موضوع ش��ده است که در
پاره ای از آنها ،بحث «پنجره واحد تجاری»
مطرح اس��ت .که در ای��ن تعریف ،پنجره
واحد ،راهی برای تسهیل تجارت شناخته
می ش��ود .اما در قانون برنامه پنجم توس��عه ،س��عی شده است با
گسترش این مفهوم ،از پنجره واحد برای تسهیل شرایط سرمایه
گذاری به بهترین نحو استفاده شود.
در ماده  70قانون برنامه پنجم توسعه کشور که مربوط به سرفصل
بهبود محیط کسب و کار است ،چنین بیان شده است:
«در م��ورد آن دس��ته از فعالیت هاي اقتص��ادي که نیازمند اخذ
مجوز از دس��تگاه هاي متعدد می باش��ند ،دستگاه اصلی موضوع
فعالیت ،وظیف��ه مدیریت یکپارچه ،هماهنگی و اداره امور اخذ و
تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داش��ت و از طریق ایجاد
پنج��ره واحد به صورت حقیقی یا در فضاي مجازي با مش��ارکت
س��ایر دس��تگاه هاي مرتبط به گونه اي اقدام می نماید که ضمن
رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها ،سقف زمانی مورد نظر براي
صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون نحوه اجراي سیاست
هاي کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی تجاوز ننماید.
در ایج��اد فرآیند پنجره واحد ،دس��تگاه هاي فرعی صدور مجوز
موظفند نس��بت به ارائ��ه خدمات از طریق اس��تقرار نماینده تام

االختیار در محل پنجره هاي واحد و یا در فضاي مجازي اقدام و
همکاري الزم را به عمل آورند .دستورالعمل مربوط شامل رویه ها
و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین و همچنین فهرست دستگاه
ه��اي اصلی در صدور مجوز در فعالی��ت هاي مختلف به تصویب
کارگروه موضوع ماده ( )62این قانون می رسد».
در ای��ن م��اده ی قانونی چند نکته ی مهم وجود دارد که به زبان
بسیار ساده بیان شده اند و طبیعتاً نمی توان تعبیرها و تفسیرهای
متفاوتی از آن داش��ت ک��ه در ادامه به ذکر برخ��ی از این نکات
پرداخته می شود.
اول ،مربوط به تعریف ساده و نحوه ی سازماندهی آن می باشد!.
براساس این ماده قانونی ،پنجره واحد به مثابه درگاهی است که
در آن ،تمامی اسناد و مدارک مثبته و الزم سرمایه گذاری در یک
نقطه (منظور دستگاه اصلی است) ارائه می گردد و مجوزهای مورد
نیاز از سایر دستگاه های فرعی از همین مجرا اخذ می گردد .به
طور مثال اگر سرمایه گذاری برای شروع فعالیت خود به مجوز یک
ال  10دستگاه فرعی نیاز داشته باشد ،بایستی
دستگاه اصلی و مث ً
مدارک و مستندات خود را برای یک بار به دستگاه اصلی ارائه و
نهایتاً مجوز  11دستگاه را از همان محل دریافت نماید ،نه اینکه
برای اخذ مجوز به سراغ تک تک دستگاه ها برود و برای هر یک
جداگانه ،مدارک الزم را اعطا نماید!.
دوم اینک��ه پنج��ره واحد لزوماً نباید به صورت حقیقی تش��کیل
ش��ود ،بلکه می تواند به صورت مجازی تشکیل شود .به گونه ای
که س��رمایه گذار برای شروع فعالیت خود حتی نیازی به مراجعه
حضوری به دس��تگاه اصلی را نداش��ته باشد و به صورت مجازی،

مدارک خود را ارائه و پس از مدت معینی مجوزهای آن ،توس��ط
دستگاه اصلی و دستگاه های فرعی صادر شوند .در واقع این اقدام
موجب کاهش چش��مگیر بروکراسی های آزاردهندهی اداری می
ش��ود .از هدررفت منابع مالی و ات�لاف زمان جلوگیری می کند
و همچنین خواب س��رمایه را به حداقل می رس��اند .هر یک روز
خواب س��رمایه های انباشت شده ،هزینه فرصت از دست رفتهی
س��رمایه گذاری ها را به ش��دت افزایش می دهد و طوالنی شدن
این پروس��ه ممکن است ،سرمایه گذار را منصرف نماید .بنابراین
تولیدی صورت نمی گیرد ،اش��تغالزایی نمی شود و به تبع آن بر
رفاه جامعه افزوده نخواهد شد.
س��وم ،رعایت زمان اس��ت .معموالً زمان مورد نیاز برای صدور هر
مجوز توس��ط نهادهای باالدس��تی تعیین می شود که این نشان
ال اگر برای
دهنده ی س��اختار فضای کس��ب و کار می باش��د .مث ً
صدور مجوزی ،مدت زمان سه ماه تعیین می شود ،بدنهی اجرایی
نمی تواند از این زمان مشخص شده ،عدول کرده و زمان سرمایه
گذاری را به باالترین حد خود برساند .اما در بیشتر اوقات ممکن
اس��ت ،این س��اختار در مرحلهی اجرا رعایت نش��ود .بدان معنی
ک��ه م��دت زمان صدور یک مجوز در مرحلهی اجرا به جای س��ه
ال نه ماه طول بکش��د! که این دقیقاً همان موضوع مبتالبه
ماه ،مث ً
دس��تگاه های صادرکنندهی مجوز استان کرمان است،چرا که با
وجود قوانین یکس��ان در س��طح ملی (که در واقع همان ساختار
اس��ت) ،نتایج استان کرمان با بسیاری از استان ها متفاوت از کار
در م��ی آید! که در جای خود ب��ه صورت مصداقی بدان پرداخته
خواهد ش��د .این نش��ان می دهد که در اس��تان کرمان به شدت

مش��کل اجرایی وجود دارد .همین طور در پنجره واحد نیز سعی
شده است که مشکالت ساختاری حل شود ،اما اینکه در اجرا چه
می ش��ود ،بایستی به سراغ مجریان رفت .به هرحال در این ماده
قانون��ی به ضرورت بحث رعایت س��اختار یا همان زمان بندی به
شدت تاکید شده است.
چهارم ،ضرورت حضور و استقرار نماینده تام االختیار دستگاه ها
در پنج��ره واحد می باش��د .در واقع یکی از نکات مثبت و ارزنده
ی پنجره واحد ،تس��ریع در زمان تصمیم گیری اس��ت که قاعدتاً
این تس��ریع تنها با حضور افراد مطلع و تام االختیار دستگاه های
اجرایی ،عملیاتی می شود .اگر قرار باشد در این پنجره ،افراد بی
اطالع و فاقد اختیار حضور داش��ته باش��ند و تنها نقش پیام آور و
پیغام بر را بازی کنند که وضع نسبت به قبل تغییری نخواهد کرد
و چه بس��ا بدتر شود! چرا که ممکن است در انتقال پیام ،چندان
رعایت امانت نش��ود و موضوع به درس��تی تبیین نگردد .بنابراین
وقتی در این قانون حضور افراد مسئول از ضروریات است ،قاعدتاً
پایبندی به آن جز الینفک می باشد.
پنجم ،مربوط به نحوه برخورد با متخلفین است .در استان کرمان
برخورد با کس��انی که در دستگاه های اجرایی سنگ اندازی می
کنند به موضوعی غیرواقعی و غیرممکن تبدیل ش��ده است .این
قانون س��عی دارد از تبدیل شدن بعضی میزها به میزهای طالیی
و برخ��ی امضاها به امضاه��ای طالیی در دس��تگاه های اجرایی
جلوگیری نماید .در واقع وقتی این ساختار مطلوب طراحی شده،
توسط مس��ئولین رده باالی استان جدی گرفته نشود ،نه تنها از
مشکالت سرمایه گذاران نمی کاهد بلکه بعضاً ایشان را با خواسته

های غیرمنطقی و غیراخالقی بدنهی دس��تگاه های اجرایی روبرو
می س��ازد .بنابراین پاسداری کردن از این موضوع و جلوگیری از
شکل گیری انحصارهای اجرایی ،حداقل کاری است که مسئولین
رده باالی استان ،بایستی انجام دهند.
شش��م ،مربوط به نکاتی است که در ماده  62قانون برنامه پنجم
توسعه قید شده است .در این ماده آمده که دستگاه های مذکور،
س��ه ماه پس از اب�لاغ این قانون ،نوع مج��وز و فعالیت مربوط و
نی��ز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به أخذ مجوز و همچنین
ش��یوه صدور ،تمدید ،لغو و س��ایر مقررات ناظر بر آن را رسماً به
کارگروهی مش��خص اعالم نمایند ،در غیر این صورت ،اش��خاص
حقیقی و حقوقی برای شروع فعالیت خود نیاز به اخذ مجوز ندارند!.
همچنین ایجاد پایگاه اطالعاتی برای افزایش اطالعات عموم برای
اخذ مجوز ،به روزرسانی آن ،پایبندی به مقررات وضع شده ،عدم
وصول وجوه اضافی و امثالهم از جمله موارد دیگری است که در
قالب این طرح تشریح شده اند.
در این نوشتار سعی شد قبل از تحلیل روند عملکرد پنجره واحد
در اس��تان کرمان ،با بیانی ساده به تعریف و تشریح مختصری از
پنجره واحد از منظر قانون پرداخته ش��ود .چرا که قبل از تحلیل
روند اجرایی ،الزم اس��ت مبانی قانونی و چارچوب آن مش��خص
گردد .بر این اس��اس،در نوشته های آتی با تأکید بر مفاد مندرج
در ماده  70قانون برنامه پنجم توس��عه ،به تحلیل عملکرد پنجره
واحد در استان کرمان پرداخته خواهد شد.
*دبیر شورای سیاستگذاری «اقتصاد کرمان»

