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رییس جمهور مطرح کرد؛

توزیع منابع درکشور 
باید عادالنه باشد

دولت نخستین جایی است که باید نسبت به تعهدات پایبند باشد 
رییس جمهور از خراسان جنوبی به عنوان یک استان فرهنگی که محصول آن نیروی انسانی فرهیخته و فرهنگی است، نام 
برد و گفت: توسعه یافتگی ضرورت همه استانها و بخش های کشور است اما باید مواظب باشیم که در مسیر این توسعه، فرهنگ 

اصیل استانها و فرهنگ والیتمداری که مردم را از آسیب های مختلف حفظ می کند، مخدوش نشود.

رییس هیات مدیره کارگزاری ایساتیس پویا تشریح کرد:

اقدامات تاثیرگذار در بهبود 
معامالت بازار سرمایه 

پس از ریزش شدید بازار؛

بازاررمزارزهادوبارهصعودیمیشود؟
پژوهشکده پولی و بانکی تشریح کرد؛

الزامات تشکیل بازار آتی ارز در ایران 
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با ارائه 9 پیشنهاد صورت گرفت؛
نامه مهم   پورابراهیمی به رییس جمهور 

2با محوریت بورس انرژی

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی
الزامی شدن ثبت نام تدریجی 

3سهامداران درسجام

بــازار در هفته هــای اخیــر و پس از 
بحرانی چنــد ماهه که عمومــا به دلیل 
دخالت های مخــرب، روندی صعودی به 
خود گرفته که مهــم ترین دلیل این روند 
گزارش های عملکردی سال قبل و رشد 
مجدد انتظارات تورمی ناشی از آمارهای 
پولی و  تبعا رشــد نرخ ارز  می باشــد. با 
کاهش ابهامات از قبیل انتخابات ریاست 
جمهوری و کابینــه و وضعیت مذاکرات 
احیای برجام، سرمایه گذاران تا حدودی 
دید بهتری را نســبت به چنــد ماه قبل 
به دســت آورده اند و با توجه به وضعیت 
عمومی اقتصاد شاهد رشد مجدد سطوح 
تورم انتظاری هستیم. در ادامه به بررسی 
وضعیت پارامترهای تاثیر گذار پرداخته 
می شود. با استقرار دولت و تیم اقتصادی 
جدید در ابتدا انتظار می رود رویه پیشین 
دولت ها در 4 ســاله اول در پیش گرفته 
شود و شاهد رکودی گسترده در سرتاسر 
بازارها باشیم. باید توجه داشت که چالش 
پیش روی دولت جدید بحث تحریمهای 
اقتصادی، کاهش شدید درآمدهای پیش 
بینی شــده در بودجه و تبعا کسری قابل 
توجه بودجه در ادامه ســال و همه گیری 
گسترده بیماری کووید و کاهش کارایی 
اقتصادی خواهد بــود. از طرفی وضعیت 
خشکسالی و قطعی برق نیز می تواند تاثیر 
به ســزایی در تولید و  ارزآوری واحدهای 
تولیدی داشته باشد. با توجه به خروجی 
مذاکرات چند ماهــه در پایان دولت قبل 
به نظر می رســد وضعیــت مذاکرات در 
بهترین حالت با فرســایش زمانی همراه 
خواهد بود و پابرجــا ماندن تحریمها می 
تواند وضعیت درآمدهای دولت را پیچیده 
نماید. از طرفی با توجه به وابستگی شدید 
درآمدها به صادرات نفــت و عدم متنوع 
شدن درآمدهای دولت در دوره تحریمی، 
به منظور کســری بودجه چند راه سخت 
پیش روی دولت جدیــد خواهد بود که 
شامل فروش اوراق بدهی به منظور جبران 
بخشی از کسری بودجه و یا اتخاذ سیاست 
های ریاضتی در بخش هزینه های عمومی 
و آزاد سازی قیمت ها به خصوص در بخش 
حامل های انرژی و ... خواهد بود. در بحث 
اوراق کــه محتمل تریــن رویکرد دولت 
خواهد بود، مقوله تنظیــم نرخ به منظور 
جذابیت اوراق و  عدم رکــود بازارها حائز 
اهمیت است. عدم استقبال بازار از اوراق در 
چند ماهه نخست سال جاری مهر تاییدی 
بر رشــد انتظارات تورمی با توجه به بحث 
درآمدها می باشد، لذا دقت کامل در این 
زمینه و استفاده از نظرات کارشناسانه در 
این برهه اهمیتی دوچندان خواهد داشت. 
تمرکز وزیر جدید اقتصاد بر بحث مالیات 
ها نیز گواهی بر اتخاذ احتمالی سیاســت 
های پولی انقباضیســت کــه در صورت 
تســری در دیگر بخش هــا به خصوص 
بحث نرخ بهره می توانــد تهدیدی برای 
بازارها خصوصا بازار سهام باشد.در بحث 
آزادسازی نرخ ها به نظر می رسد با توجه 
به وضعیت جامعه و تحمل پذیری پایین 
اقشار کم درآمد، دولت حداقل در 4 ساله 
اول تمایلی به حذف گسترده یارانه ها در 
بخش های مختلف نخواهد داشت و تبعا 
احتمال اتخاذ سیاست های ریاضتی نیز 
چندان باال نخواهد بود.به صورت عمومی 
در این بخــش احتماال دولت به ســمت 
اســتفاده از ابزاهای بدهی خواهد رفت و 
همین مســاله می تواند  تاحدودی روند 
صعودی انتظارات تورمی را تعدیل نماید 
هرچند بدون گشــایش های اقتصادی 
در آینده همین موضوع نیــز می تواند به 
چالشــی بزرگ تر برای اقتصــاد تبدیل 
شــود.در رابطه با نرخ ارز به نظر می رسد 
تا پایان ســال جاری می توان انتظار رشد 
البته نه با سرعتی زیاد داشت و در صورت 
عدم دســتیابی به توافق احتمال لمس 
ســطوح ســقف قبلی دالر در محدوده 
30 تا 32 هزارتومان تا پایان ســال وجود 
خواهد داشت.در بازارهای جهانی نیز در 
چند سال اخیر شــاهد تحوالت زیادی از 
جمله تاثیر گذاری قوی سیای همه گیری 
ویروس کرونا بوده ایــم. تزریق نقدینگی 
به اقتصادهای بزرگ انتظــارات تورمی 
کنترل شده را با نوسان همراه کرده است 
و عدم کنترل پذیــری کامل این ویروس 
تا واکسینه شــدن درصد قابل توجهی از 
مردم جهان به منظور جلوگیری از جهش 
ژنتیکی ویروس، پیش بینی این بازارها را 
سخت تر از گذشته نموده است.علیرغم 
نظر عمده اعضای فــدرال رزرو مبنی بر 
گذرا بــودن تورم به نظر میرســد رد پای 
سیاست های انبســاطی پولی همچنان 
در بازارها وجود خواهد داشت. هرچند آمار 
اقتصادی چین به عنوان بزرگترین مصرف 
کننده مواد خــام پس از احیای نســبی 
مجددا با افت همراه اســت اما به نظر می 
رســد رفته رفته بازارها به شرایط کنونی 
عادت کنند و وزن بیشــتر را به انتظارات 

تورمی بدهند. 

 بررسی وضعیت بازار سهام 
در نیمه دوم سال جاری

 خطر سقوط کامل 
اقتصاد  افغانستان 3

سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
گفــت: در صــورت تصویب طرح تســهیل 
صدورمجوزهــای کســب و کار در مجلس، 
بسیاری از کســب و کارهای خرد برای شروع 

فعالیت نیاز به دریافت مجوز نخواهند داشت.
مهدی طغیانی در گفتگــو با خبرنگار مهر 
در خصوص طرح تســهیل صدور مجوزهای 
کسب و کار که در آستانه ورود به صحن علنی 
مجلس است، گفت: بر اساس این طرح مجوزها 
به دو دســته تأیید محور و ثبت محور تقسیم 
می شــوند و تنها مجوزهایی که ممکن است 
مشکالت زیســت محیطی و امنیتی به وجود 

بیاورند به تأیید نیازمند هستند.

وی خاطــر نشــان کــرد: مجوزهایی که 
مالحظات زیست محیطی و امنیتی به همراه 
نداشته باشد صرفاً به ثبت نیاز دارند یعنی فعال 
اقتصادی می تواند تنها با ثبت اطالعات خود در 
سامانه مربوطه، فعالیت اقتصادی خود را آغاز 

کند.
این عضو کمیســیون اقتصادی مجلس در 
خصوص مزایای طرح تسهیل صدور کسب و 
کارها برای کســب و کارهای خرد عنوان کرد: 
مبتنی بر این طرح، کســب و کارهایی که نیاز 
به مجوز ثبت محور دارند بــه محض ثبت در 
ســامانه می توانند کار خود را آغاز کنند و اصاًل 

الزم نیست که معطل مجوز شوند.

طغیانــی در خصوص مرجع تشــخیص 
مجوزهای ثبت محور و تأیید محور خاطر نشان 
کرد: مجوزهای تأیید محور را هیأت مقررات 
زدایی تعیین می کند و هر کســی نمی تواند 
اعالم کند که فالن مجوز تأیید محور اســت، 
بلکه هیأت مقررات زدایی باید این نکته را تأیید 
کند.وی گفت: طرح تسهیل صدور مجوزهای 
کســب و کار هم به رفع موانع پیش روی اخذ 
مجوز کمک می کند و هم رقابت را در بازارهای 
مختلف افزایش می دهد که این موضوع رانت 
را حذف کــرده و موجب می شــود تا فعاالن 
اقتصادی که شایســتگی و توانمندی الزم را 

دارند در این بازارها باقی بمانند.

ســودجویان و دالالن از چنــدی پیش به دل 
باغات مازندران رفته اند تا با خرید میوه های نارس 
و رنگ افزایی مرکبات کال، به بازارهای داخلی و 
خارجی شبیخون زنند، اقدامی که امروز ممنوع 

اعالم شد!
گروه استان ها- علیرضا نوری کجوریان: هنوز 
قصه برنج و مافیای واردات و نقشــه شومشان به 
پایان نرسیده که این نسخه برای مرکبات استان 
نیز رقم خورده اســت، دالالنی تاجرنما تیشــه 
برداشــته و به ریشــه باغات و درختان مرکبات 
می زنند تا بالی شوم شالیزارها را در باغات تکرار 

کنند.
دست دالال ن و برخی سودجویان سورتینگ 
دار و مافیای واردات همه در یک کاسه است، سبز 
می خرند و رنگ می کنند تا زر به جیب زنند، این 
کارشــان هم به تولید و هم به باغدار ضربه می زند 
و سبب می شــود تا باغدار با تیشــه و تبر به جان 

درختان چندساله مرکبات بیفتد.
محمدرضا شــعبانی رئیس اتحادیه باغداران 
مازندران با بیان اینکه از خردادماه تا کنون پیگیر 
مســائل مرکبات استان هســتیم، از برپایی میز 
مرکبات در رامســر خبر داد و افزود: همچنین در 
جلسه استانداری مقرر شد برداشت نارنگی از اول 

مهرماه و صادرات آن از دهم مهرماه آغاز شود.
جلوی صــادرات میوه های نــارس را 

می گیریم
وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین 
برای اینکه جلوی برداشت مرکبات و نارنگی های 
نارس را بگیریم قرار شد، بارنامه مرکبات از سوی 
حمل و نقل صادر نشــود و جلوی صادرات میوه 

نارس گرفته شود.
وی گفت: از اینکه میوه ســبز وارد بازار شود، 
نگران نیستیم و مانعی ایجاد نمی شود وقتی میوه 

سبز وارد بازار شــود، مصرف کننده ظاهر میوه را 
می بیند و نســبت به خرید آن اقدام می کند زیرا 
می داند میوه نوبرانه ممکن است ترش و یا کم آب 

باشد و با سلیقه خود خرید می کند.
داران ســودجو  برخی ســورتینگ 

سبززدایی می کنند
رئیس اتحادیــه باغداران مازنــدران با عنوان 
اینکه برخی از افراد سودجو و سورتینگ دار اقدام 
به ســبززدایی میوه های نارس می کنند، گفت: 
سبززدایی و رنگ افزایی حتماً باید در واحدهای 
سورتینگ انجام شود، گاز اتیلین به خودی خود 
ضرری برای میوه ندارد اما مصرف زیاد آن ســبب 

فسادپذیری میوه شده و طعم آن را تغییر می دهد.
باغداران از فروش و برداشت زودهنگام 

پرهیز کنند
وی یه باغداران توصیه کرد محصول مرکبات 
را به فروش نرسانند و گفت: اگر هم قصد برداشت 
و فروش دارند، خودشــان برداشت و مستقیم به 
فروش برسانند نه آنکه رنگ افزایی کنند زیرا رنگ 
افزایی میوه دارای تبعاتی خواهد بود و در بازارهای 

جهانی سبب کاهش قیمت میوه ماه خواهد شد.
شعبانی تصریح کرد: باغدار باید صبوری کند تا 
میوه به قند مناسب برسد زیرا عمده مصرف کننده 

ها میوه شیرین می طلبند.
در حالی که میوه های نــارس بر برند صادراتی 
کشور و استان ضربه می زنند اما برخی سودجویان 
و دالالن برای خرید نوبرانه ها و سردرختی ها خیز 
برداشته و با رنگ افزایی آن را به بازارهای مصرف 

داخلی و خارجی می رسانند.
رئیس ســازمان صمت مازنــدران گفت: اگر 
شیرینی مرکبات تکمیل نشــود و نارس چیده و 
عرضه شود، به بازار صادرات لطمه خواهد زد و این 

مسئله به کیفیت میوه استان ضربه می زند.

اگر شــیرینی مرکبات تکمیل نشود و نارس 
چیده و عرضه شود، به بازار صادرات لطمه خواهد 
زد و این مســئله به کیفیت میوه اســتان ضربه 

می زند
وی گفت: برخی ها با رنــگ زدن و گرمادهی 
و فعل و انفعاالت شــیمیایی، رنگ ســبز را زرد 
می کنند ولی نمی تواننــد در اصل کیفیت میوه 

تغییری ایجاد کنند.
قوانلو یادآور شــد: اتحادیه باغــداران تالش 
دارد صادرات و عرضه مرکبــات را منوط به تاریخ 
مشخصی کند اما تحقیقات کشاورزی و باغداری 
نشان می دهد که نمی توان تاریخ مشخصی برای 
برداشت یا عرضه تعیین کرد زیرا بسته به گرما و 

رطوبت هوا این زمان تغییر می کند.
وی گفت: همچنین یکســری اهرم هایی در 
دست ما اســت و نباید اجاره برداشت میوه نارس 
را داد اما ممکن است برداشــت برای تازه خوری 
باشــد که مشــکلی ندارد.قوانلو گفت: دنبال آن 
هستیم از طریق کارگروه صادرات کشور فرهنگ 
سازی داشته باشیم تا هر ســال محدوده زمانی 
خاصی را برای صادرات مرکبــات در نظر گیریم.

رئیس ســازمان صمت مازندران به افزایش بیش 
از 30 درصــدی صادرات مرکبات در ســال قبل 
اشــاره و اضافه کرد: صادرات بســتگی به میزان 
تولید دارد زیرا اولویت اول مصرف داخل است اما 
درباره مرکبات اعتقاد داریم صادرات باید همواره 
در جریان باشد.وی گفت: طی یکی دو سال اخیر 
که دالر رشــد یافت، میزان صــادرات مرکبات 
افزایش داشته است.ســاالنه بیش از دو میلیون و 
۵00 هزار تن مرکبات در مازندران تولید می شود 
و برنامه ریزی برای صادرات به هنگام محصوالت 
با کیفیت سبب می شــود تا مرکبات استان روی 

سفره جهانیان قرار گیرد.

الزام به دریافت مجوز برای شروع بسیاری از کسب و کارها لغو می شود

سودجویان تهدیدی جدی برای کشاورزی؛

شبیخوندالالنبهبازارمرکبات

دکتر مهدی آزادواریسرمقاله 
کارشناس ارشد بازار مالی

وزیر تعاون مطرح کرد

 پیشنهاد عرضه 
 سهام تعاونی ها 

در بورس

دو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

مجلس  مخالف     قیمت  گذاری دستوری   سیمان    و  فوالد    است
نایب رییس مجلس روز چهارشنبه، باری دیگر بر لزوم 
رسیدن قیمت فوالد و ســیمان به نرخی مشخص تاکید 
کرد، موضوعی که البته با نیت حمایــت از مصرف کننده 
مطرح می شود اما در عمل، ایجاد رانت و زیان تولیدکننده 

و سهامداران تنها ماحصل این رویکرد است.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از سنا، در همین زمینه 
دو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به صراحت اعالم 
می کنند کــه تجربه قیمت گذاری دســتوری و تبعات آن 
آنقدر در اقتصاد تکرار شده که مجلس به طور قطع مخالف 

قیمت گذاری فوالد و سیمان است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به عرضه 
ســیمان گفت: عرضه اخیر ســیمان در بورس کاال، چهره 
واقعی خیلی از توزیع کنندگان این محصول در کشــور را 
نمایان کرد، افرادی که به واسطه حذف رانت های چند هزار 
میلیارد تومانی به طرق مختلف علیه بورس کاال تاختند تا 
بتوانند ســیمان را همچنان به شیوه ســنتی و غیرشفاف 
معامله کنند که خوشبختانه در اجماعی ملی این جوسازی 

ها ناکام ماند.  
علی موســوی افزود: این افراد به خوبــی می دانند که 
با ورود کل محصول ســیمان به بــورس کاال، دیگر امکان 
کسب سودهای کالن با خرید سیمان ارزان و دولتی از درب 
کارخانه و فروش در بازار آزاد به مردم را نخواهند داشــت؛ 
این افراد در برخی رســانه ها، مدام از معایب عرضه بورسی 
می گویند و می خواهند به هــر روش ممکن، مانع افزایش 

عرضه سیمان در بورس شوند.
به گفته این عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس، 
واسطه های بازار سیمان در ماه های گذشته از فرصت قطعی 
برق کارخانه ها استفاده کرده و توانستند، قیمت  سیمان را 
تا 400 درصد افزایش دهند اما امروز شــاهد هستیم پس 
از چند ماه تالش برای رشد عرضه ســیمان در بورس کاال، 

قیمت این محصول به تعادل رسیده است.  
نماینده مردم ملکان در مجلس اذعان کرد: بورس کاال 
فضایی است که می تواند به دلیل شــفافیت باال، بازارهای 
کاالیی را به تعادل برســاند و این بســتر معامالتی نیز در 
تمام دنیا به عنوان یک بازار مهم کاالیی مورداستفاده قرار 

می گیرد.
به گفته او در بورس کاال ابزارهــای مختلفی وجود دارد 
که از آن برای خرید و فروش کاالهــا، می توان بهره گرفت. 
حتی برای افرادی که نقدینگی کافی برای خرید کاال ندارند 
نیز ابزارهایی پیش بینی شده که می توانند با پرداخت بخشی 
از پول، کاال را تحویل گرفته و در زمان مقرر اقدام به پرداخت 
کل وجه معامله کنند؛ ابزارهای مهــم و مدرنی در بورس 

وجود دارد که به روند معامالت سهولت می بخشد.
قیمت گذاری دولتی و دستوری کنار می رود

موسوی در ادامه این گفت و گو اظهار کرد: از سوی دیگر، 
بورس کاال دارای شــفافیت باالیی است به طوری که برای 
انجام معامله در بورس، خریدار و فروشــنده باید اطالعات 
خود را در سامانه ثبت کنند، همچنین نوع کاالی عرضه شده 

مشخص و اطالعات مربوط به آن نیز ثبت می شود. در این 
میان قیمت کاال نیز براساس رقابتی برابر، کشف می شود، لذا 
رانتی مانند آنچه در قیمت های مصوب دولتی و نرخ گذاری 
دستوری وجود دارد در بورس کاال مشاهده نمی شود و از این 
رو ما با قیمت گذاری دستوری مخالف بوده و بر عرضه کل 

محصوالت در بورس کاال اصرار داریم.
او تاکید کرد: درتاالر معامالت، همه چیز روشن و شفاف 
است. در این بازار، اگر کســی به عنوان مصرف کننده وارد 
شود اما مصرف کننده نباشد به راحتی قابل شناسایی است 
بنابراین، دالالن به دلیل ترس از شناسایی شدن در بورس 

حاضر نمی شوند.
موسوی در پایان گفت: به دلیل واقعی بودن قیمت ها و 
کنار رفتن قیمت گذاری دســتوری، اصاًل انگیزه ای برای 
دالالن باقی نمی ماند که بخواهنــد وارد چرخه خرید کاال 
از بورس شوند؛ لذا با عرضه سیمان در بورس، بازار آن چند 

واسطه بزرگ ومعروف، کساد شده است.
هراس از شفافیت بورس

بهزاد رحیمی دبیر دوم کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس نیز اظهار داشــت: اغلب مخالفان بــورس کاال از 
شفافیت هراس دارند؛ در این زمینه طی چند ماه گذشته نیز 
همین افرادی که از شفافیت گریزانند تمام تالش خود را به 
کار بستند تا در مقابل عرضه سیمان در بورس مانع تراشی 

کنند که با ابالغیه بسیار مثبت وزارت صمت مواجه شدند.  
 رحیمی گفت: به تازگــی وزارت صمت در ابالغیه 
ای به ســازمان های صمت اســتان ها اعالم کرده که 
همه تولیدات ســیمان باید وارد بورس کاال شــده و 
در این بازار معامله شــوند که شــک نکنید با اجرایی 
شدن کامل این سیاســت، به زودی نظمی مثال زدنی 

بر بازار سیمان کشور حاکم می شود.  
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید می 
کند که برای تحقق کارایی حداکثری بــورس کاال در بازار 
ســیمان، باید تمام تولیدات از طریق بورس معامله شــده 
و عرضه در بازار سنتی متوقف شــود تا کل فروش های این 

صنعت از طریق یک کانال شفاف اجرایی شود.  
نماینده کردستان، بانه و سقز در مجلس متذکر شد که 
سودجویان و فرصت طلبانی که از خألهای بازار سنتی برای 
رانت خواری استفاده می کنند، برای برقرار ماندن سودهای 
بی ضابطه خــود از بازارها، همچنان بــورس را هدف قرار 

می دهند.
راه عالج تالطم های بازار، بورس کاالست

به گفته دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ما 
همیشه توقع ایجاد تعادل قیمت از بورس را داریم که در این 
زمینه موضوع مهم تنظیم صحیح حجم عرضه و تقاضاست 
که به تعادل بازار و قیمت ها منتهی می شود. پس با عرضه 
کل سیمان کشور در بورس کاال و ورود کل عرضه و تقاضای 
این محصول در این بستر شــفاف، بدون شک بازار خود به 
خود تنظیم شــده و نیاز به هیچ اقدامــی در حوزه قیمت 

نیست.  
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نماینده مردم نهاوند در مجلس
اعتماد را با شفاف سازی 

عملکردها به اقتصاد کشور 
برگردانیم

سهامداران بازار ســرمایه باید نسبت به 
عملکرد نهادهــای مالــی، اطالعات کافی 
داشته باشــند تا با خیالی راحت و اطمینان 

بیشتر نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــورای 
اســالمی با بیان اینکه شفاف ســازی جزو 
بنیان هــای مهــم و اصلی بــرای نهادهای 
مالی به شــمار می رود به پایگاه خبری بازار 
سرمایه )ســنا(، گفت: اقدام سازمان بورس 
و اوراق بهــادار در انتشــار صورت های مالی 
بسیار ارزشمند بوده زیرا این موضوع ضمن 
شفاف سازی عملکردها، تاثیر بسیار خوبی 
را در بخش های مرتبط با ســازمان گذاشته 
است.علیرضا شــهبازی اعالم کرد: امروزه 
نبود شفافیت در برخی سازمان ها مشکالت 
زیادی را در کشــور و در اقتصاد کالن ایجاد 
کرده و اطمینان مردم را به عملکرد مدیران 
کمرنگ کرده اســت.وی افزود: سهامداران 
عالقمند به سرمایه گذاری بیشــتر در بازار 
سرمایه باید نسبت به عملکرد نهادهای مالی، 
اطالعات کافی داشته باشند تا با خیالی راحت 
و اطمینان بیشــتر ســرمایه گذاری  کنند.

نماینده مردم نهاوند با اعالم اینکه اطمینان 
به خرید سهام در بازار سرمایه ناشی از شفاف 
سازی است، خاطر نشــان کرد: در مجموعه 
سازمان ها و نهادهای مالی از جمله سازمان 
بــورس و اوراق بهــادار، مردم نیاز بــه ارائه 
اطالعات کامل و درست از عملکردها دارند 
تا در بســتری امن حضور داشــته و سرمایه 

گذاری کنند.

رییس کمیسیون عمران مجلس؛
 پاییز امسال کمبود آب 

جدی است
محمدرضا رضایی کوچی از حضور وزیر 
نیرو در نشســت این هفته کمیسیون خود 
خبر داد.به گزارش اقتصادآنالین، محمدرضا 
رضایی کوچی رییس کمیســیون عمران 
مجلس شورای اســالمی از حضور وزیر نیرو 
در نشســت این هفته کمیسیون خود خبر 
داد.وی در پیامــی توئیتری نوشــت:  پیش 
بینی های هواشناسی حاکی از آن است که 
پاییز امســال بارندگی های زیادی نخواهیم 
داشــت و مشــکل کمبود آب جدی است. 
این هفته  وزیر نیرو جهت پاسخگویی و بیان 
برنامه های خودشــان برای مقابله با بحران 
کم آبی و تامین آب شــرب پایدار شــهر ها 
و روســتا های کشور به  کمیســیون عمران 

خواهند آمد.

حسنوند؛
وزارت نیرو برنامه یکساله 

برای عبور از زمستان و 
تابستان ارائه می  کند

رییــس کمیســیون انــرژی مجلس 
گفت:مقرر شــد وزارت نیــرو برنامه کوتاه 
یکساله برای عبور از زمستان و تابستان آینده 
و برنامه میان مدت که چند ساله خواهد بود به 

مجلس ارائه کند.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از تسنیم، 
فریدون حســنوند رییس کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اســالمی پس از حضور وزیر 
نیرو  در ایــن کمیســیون در گفت وگویی 
درباره این جلســه، گفت:بحث های کلی در 
این جلسه مطرح شد.وی با بیان اینکه یکی 
از موضوعاتی که در این جلســه مطرح شد 
درباره اصالح ســاختار وزارت نیرو در حوزه 
آب و بــرق بود، ادامــه داد: بحث دیگر بحث 
استفاده از بخش خصوصی در سرمایه گذاری 
در حوزه آب و برق بود.نماینده اندیمشــک 
در مجلس تصریــح کرد:طبق قانون صنایع 
مکلف به احداث نیروگاه بــرای تامین برق 
خود هستند که درباره این موضوع نیز بحث 
و تبادل نظر شــد.رییس کمیسیون انرژی 
مجلس با اعالم اینکه درباره بحث صادرات و 
قیمت گذاری برق و نگرانی سرمایه گذاران 
در این زمینه نیز بحث های انجام شد، اظهار 
داشت:اســتفاده از انرژی های تجدید پذیر 
و اســتفاده از بخش خصوصی در این حوزه و 
جلوگیری از  تلفات بــرق از موضوعات دیگر 
مطرح شده در جلســه امروز بود.حسنوند 
تصریح کرد: قرار شدکمیته مشترکی مابین 
وزارت نیرو و کمیســیون برای اســتفاده از 
طرفیت ها در برنامه هفتم توســعه شــکل 
بگیرد و  بتوانیم در بودجه سال آینده وزارت 
نیرو را پشتیبانی بیشــتر کنیم.وی با بیان 
اینکه نگرانی مردم دربــاره آب و برق جدی 
است و باید در برنامه های بلند مدت و کوتاه 
این نگرانی  ها را بــر طرف کنیم، گفت: طبق 
توافقات انجام شده، مقرر شــد وزارت نیرو 
برنامه کوتاه یکساله برای عبور از زمستان و 
تابســتان آینده و برنامه میان مدت که چند 

ساله خواهد بود به مجلس ارائه کند.

خبر

رییس جمهور از خراسان جنوبی به عنوان یک 
اســتان فرهنگی که محصول آن نیروی انســانی 
فرهیخته و فرهنگی اســت، نام برد و گفت: توسعه 
یافتگی ضرورت همه اســتانها و بخش های کشور 
است اما باید مواظب باشیم که در مسیر این توسعه، 
فرهنگ اصیل اســتانها و فرهنــگ والیتمداری 
که مردم را از آســیب های مختلف حفظ می کند، 

مخدوش نشود.
آیت اهلل سید ابراهیم رییسی جمعه شب در پایان 
سفر یک روزه به استان خراسان جنوبی در جلسه 
شورای اداری استان، با اشــاره به گزارش های ارائه 
شده از سوی مدیران درمورد توسعه استان، تاکید 
کرد: به برکت انقالب اســالمی اقدامات و کارهای 
خوبی در استان انجام شــده اما همچنان کارهای 

زیادی باید در این منطقه انجام شود.
آیت اهلل رییسی اظهارداشــت: متاسفانه دولت 
بدهی های زیادی به دســتگاه های مختلف دارد و 
ما وارث این بدهی برجای مانده هستیم، اما پایبند 
بودن به تعهدات و پرداخت مطالبات پیمانکارانی 
که با دولت کارکرده اند را ضروری می دانیم و دولت 
اولین جایی است که باید نسبت به تعهدات و پیمان 

هایی که منعقد می کند پایبند باشد.
رییس جمهور با بیان اینکه همه عزیزان دولت و 
دستگاه های اداری در همه سطوح باید به تعهدات 
خود پایبند باشــند، گفت: هرگز تعهدات را نقض 
و یا کمرنگ نکنید که این کار نه شــرعی است و نه 

اخالقی .
آیت اهلل رییســی با تاکید بر اینکه توزیع منابع 
در کشور باید عادالنه باشد، گفت: بهترین راه برای 
توزیع عادالنه منابع در کشور بودجه ریزی بر اساس 

آمایش سرزمینی است .
رییس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به 
مشــکالت کارگران پیمانی که در بازدید از معدن 
زغال سنگ طبس مطرح شــده است، گفت: نظام 
پیمانکاری در کشور نیازمند یک تجدید نظر جدی 
است و نباید اجازه دهیم به هیچ عنوان حق کارگران 

ضایع شود.
رییس جمهور تصریح کرد: نظــام پیمانکاری 
باید در ارتباط با کارگر کامال عادالنه تعریف شــود 
و از جمله مواردی که باید پیوســت عدالت داشته 
باشد ارتباط کارگر و کارفرما است و ما باید نسبت به 

کارگران احترام و توجه جدی قائل باشیم.
آیت اهلل رییسی با اشاره به نیاز استان به کریدور 
ریلی و راههای مواصالتی، اظهار داشــت: وزیر راه و 
شهرسازی در جلسه ای با بانک های عامل مشکل 
استان در این زمینه را مورد بررسی قرار دهند و برای  

مشکالت استان در این زمینه چاره اندیشی شود.
رییسی در ادامه فعال کردن پروژه های نیمه تمام 
در اســتان را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر چنین 
پروژه هایی که زیرساخت های آن آماده است فعال 
شــوند ضمن ایجاد اشتغال مشــکالت اقتصادی 
استان نیز برطرف خواهد شد و این موضوع باید به 

عنوان اولویت مورد پیگیری قرار بگیرد.
رییس جمهور با تاکید بر اســتفاده از ظرفیت 
کویر در استان در جهت رشد و توسعه اظهار داشت: 
استان خراسان جنوبی از ظرفیت بسیار خوبی در 
این زمینه برخوردار اســت و الزم اســت مطالعات 

دانشــگاهی که در ایــن زمینه انجام شــده مورد 
بهره برداری قرار بگیرد.

آیت اهلل رییســی توسعه کشــت گلخانه ای در 
استان را اقدامی بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: 
استان از دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی 
با استعدادی برخوردار اســت و با حمایت ها و ارائه 
تسهیالت الزم می توان بخش گلخانه ای استان را 
توسعه داد ضمن اینکه باید برای فراوری محصوالت 
استراتژیک استان از جمله زرشک، عناب و زعفران 
اقدامات تکمیلی با اولویت انجام شــود و بی تردید 
سرمایه گذاری در این مسیر هزینه نیست و نتیجه 
آن موجب گسترش و توسعه کشاورزی استان و به 

سود کشاورزان خواهد بود.
رییســی همچنیــن پیگیری علــت تعطیلی 
کارخانه شیر استان و نیز لزوم بررسی سند توسعه 
نهبندان را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر ســندی 
نیاز به بازنگری داشته باشد از طریق معاون اجرایی 
بررسی می شود تا در صورت لزوم مجددا در دولت 

مطرح گردد.
رییس جمهور اضافــه کرد: قنوات اســتان از 
سرمایه های ارزشمندی است که نباید بگذاریم از 

دست مردم خارج شــود و باید با ارائه تسهیالت و با 
جدیت نسبت به احیای قنوات اقدام شود.

آیت اهلل رییسی با اشاره به ظرفیت باالی استان 
در زمینه معادن، گفت: معادن بســیار ارزشمندی 
در اســتان وجود دارد و باید بررســی شود که چرا 
حدود ۵0 معدن که مجــوز دریافت کرده اند مورد 
بهره بــرداری قــرار نمی گیرد؟رییســی اهمیت 
بازارچه های مرزی را در رونق اقتصادی استان های 
مرزی و افزایش صــادرات مورد تاکید قــرار داد و 
گفت: یکی از راههای توسعه صادرات فعال کردن 
بازارچه هــای مرزی اســت با ایــن کار همچنین 
مراودات تجاری استان های مرزنشین نیز افزایش 
می یابد.رییس جمهور خاطرنشان کرد: باید برای 
استان هایی همانند خراسان جنوبی و سیستان و 
بلوچستان که جاذبه های الزم برای سرمایه گذاری 
را ندارند، جاذبه های خاص تعریف کنیم تا سرمایه 
گذاران نســبت به فعالیت در این استانها تشویق 
شوند.آیت اهلل رییسی با اشاره به اینکه اقتصاد استان 
بایــد در حوزه های مختلف معدن، گردشــگری، 
کشاورزی، صنعت و صادرات از طریق بازارچه های 
مرزی تقویت شــود، اظهار داشت: استان خراسان 
جنوبی از نیروی کارآمد  انســانی بــه ویژه جوانان 
تحصیلکــرده،  وحدت و یکپارچگی بین شــیعه و 
ســنی، امنیت پایدار و فرهنگ اصیل دین مداری 
و پایبندی به ارزشــهای انقالب برخوردار اســت و 
این پشتوانه ها در کنار ظرفیت های مادی فراوانی 
که اســتان دارد می تواند زمینه توســعه یافتگی و 
پیشرفت استان را فراهم کند.رییسی با بیان اینکه 
معتقدم هیچ مشکل حل نشدنی در کشور وجود 
ندارد،گفت: از وقتی که به دســتگاه اجرایی وارد 
شده ام نســبت به این موضوع بیشتر اعتقاد پیدا 
می کنم و به شــدت باور دارم که تمام مشکالت 
به دســت جوانان و مردم با ایمان کشورمان حل 
شدنی اســت و هرچقدر اتکا به خداوند و اعتماد 
به داشته های خودمان بیشــتر می شود راههای 

بیشتری پیش روی مان گشوده می گردد.

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه 
ای به سید ابراهیم رییسی رییس جمهور کشــورمان بر لزوم استفاده 
وزارت نفت و شــرکت های تابعه این وزارتخانــه از ظرفیت های بازار 
سرمایه به خصوص بورس انرژی ایران به منظور شفافیت در معامالت 
نفت و فرآورده های نفتی در راســتای توسعه بازار انرژی کشور و ایجاد 
رقابت، جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، کاهش زمینه های فسادزا، 

اصالح نظام مالی دولت و ضعف های عملکردی تاکید کرده است.
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس در این نامه ۹ پیشــنهاد در 
راســتای اجرای سیاســت های ابالغی مقام معظم رهبری و قوانین و 
مقررات باالدستی و همچنین سیاست ها و برنامه های دولت سیزدهم 
در راســتای مواجه با تحریم به منظور افزایش درآمدهای دولت ارائه 

کرده است که متن کامل این نامه را در ادامه آمده است.
بسمه تعالی

رییس محترم جمهوری اسالمی ایران
با اهداء سالم و تحیات

به استحضار می رساند براساس بندهای ۱3 تا ۱۵ سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( به منظور 
مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بر ایجاد تنوع 
در روش های فروش و  مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش تاکید 
شده  اســت و در بند ۱۹سیاســت های فوق معظم له بر شفاف سازی 
اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های 

فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی تاکید فرموده اند.
هم چنین ظرفیت های قانونی مناســبی از جمله بند )ح( ماده )4( 
قانون برنامه ششم توسعه، تبصره )2( ماده )۱3( قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور و بند )۱( بخــش الف ماده )۱( 
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
بر توسعه سازوکارهای مبتنی بر بازار سرمایه جهت توسعه صنعت نفت 

و گاز کشور تاکید دارد.
نگاهی به عملکرد وزارتخانه نفت و شرکت  های تابعه آن در سال های 
گذشته نشانگر آن است که علیرغم پیگیری های صورت گرفته از سوی 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، این وزارتخانه از ظرفیت 
بازار سرمایه به منظور شفافیت در معامالت نفت و فرآورده های نفتی 
به منظور جلوگیــری از تضییع حقوق عمومــی و کاهش زمینه های 

فسادزا و همچنین تنوع بخشی در شیوه های فروش و توسعه مشارکت 
بخش خصوصی در چارچوب مکانیزم شفاف بورس به خوبی استفاده 
نکرده اســت و ضعف های عمل کردی بســیاری در ایــن زمینه قابل 

مشاهده است.
به عنوان نمونه با وجود پیگیری های مستمر مجلس شورای اسالمی 
و ظرفیت های قانونی اشاره شده، بررسی ها نشان می دهد وزارت نفت 
و شــرکت های تابعه از عرضه منظم و مســتمر نفت خام، نفت کوره و 
میعانات گازی در بورس انرژی استنکاف ورزیده و بر مدل های فروش 
سنتی و غیر شــفاف تاکید دارند. به طوری که در ســال ۱3۹۹ چهار 
میلیون تن  انواع نفت خام، نفت کوره و میعانات توسط شرکت ملی نفت 

عرضه شده  است.
این درحالی است که در صورت باور به شفافیت و اتخاذ سیاست ها 
و تدابیر مناسب برای اســتفاده از ظرفیت های بازار سرمایه این امکان 
وجود دارد بخش زیادی از نفــت خام و فرآورده هــای نفتی از طریق 
مکانیزم بورس عرضه شده و ضمن کشف قیمت شفاف منابع درآمدی 
بیش تری را نصیب کشور کرده و ظرفیت های بالقوه بخش خصوصی 
فعال شود.براین اســاس و در اجرای سیاست های ابالغی مقام معظم 
رهبری و قوانین و مقررات باالدستی و همچنین سیاست ها و برنامه های 
حضرت عالی در راستای مواجه با تحریم به منظور افزایش درآمدهای 
دولت پیشــنهاد می گردد موارد  ذیل در دستور کار دولت محترم قرار 

گیرد:
۱. عرضه نفت خام، نفت کوره و میعانات گازی صادراتی ایران از 
طریق بورس انرژی ایران به صورت منظم و مستمر و تسهیل فرآیند 

صادرات از طریق این مکانیزم شفاف هرچه سریعتر اجرایی گردد.
2. تدوین برنامه معین زمان بندی شــده عرضه نفت خام و میعانات 
گازی با قید اهداف کمی در خصوص اجرای بنــد )ح( ماده )4( قانون 
برنامه ششم توسعه کشــور و پایش مســتمر آن به منظور اطمینان 

خریداران از استمرار عرضه بلندمدت
3. پیگیری و تســریع در راه اندازی بازار آتی بــرای نفت خام، گاز 
طبیعی و فرآورده های هیدروکربوری و همکاری موثر  وزارت نفت در 

توسعه این بازار  
4. برنامه ریــزی برای جذب پس ــاندازهای عمومــی و نقدینگی 
سرگردان از طریق تشکیل و پذیرش صندوق های بزرگ پروژه مبتنی بر 

پروژه های ملی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
۵. عرضه خوراک تحویلی به هر یک از پاالیشگاه ها، پتروپاالیشگاه 
ها، پاالیشگاه های جدیداالحداث، طرح های توسعه ای ظرفیت جدید 
پاالیشــگاه های موجود، پاالیشــگاه های کوچک و پتروشیمی ها به 
صورت منظم و مســتمر با تناوب عرضه حداقل ماهانه از طریق بورس 
انرژی ایران و اجرای تبصره 2 ماده ۱3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 

و ارتقای نظام مالی کشور
۶. تجدید ساختار صنعت گاز کشــور و شکل گیری بازار متشکل و 

شفاف در بورس انرژی
۷. انجام تهاتر نفت خــام و فرآورده های نفتی با مطالبات طلبکاران 

طبق مکانیزم بورس
۸. تســریع در راه اندازی بازار بهینه سازی مصرف انرژی و همکاری 

وزارت نفت در رونق بخشی به گواهی
۹. استفاده از ظرفیت انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام و 

فرآورده های نفتی به منظور تامین مالی دولت
در پایان امیدوارم تالش برای رونق و توســعه روزافزون بازار انرژی 
کشورکه منطبق با سیاست های کالن اقتصادی حاکم بر کشور و قوانین 
برنامه مصوب است، بتواند در بلندمدت عالوه بر تقویت توانمندی  های 
بخش خصوصی به ارتقای شفافیت و رقابت در بازار انرژی ایران، کاهش 
زمینه های فســاد و تضییع حقوق بیت المال، اصالح نظام مالی دولت 
و همچنین نقش آفرینی بیش تر و موثرتــر ایران در تجارت منطقه  ای 
و بین المللی انرژی بیانجامد. کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 

اسالمی در این زمینه آماده هرگونه همکاری است.

مدیرکل بنیاد مســکن از تکمیل ۷3هزار واحد مسکن محرومان 
از مجموع ۱۱۵هزار واحد تفاهم شــده خبر داد و گفــت: واحدهای 

باقیمانده تا پایان سال تکمیل می شود.
به گزارش اقتصادآنالین، »حمیدرضا سهرابی« افزود: بر اساس 
برنامه ها و سیاســت های بنیاد مســکن برای افرادی که تسهیالت 
دریافت می کنند امــا آورده ای ندارند و امــکان تکمیل واحدهای 
خود را نیز ندارند، بنیاد مســکن، در طیف های مختلف، برنامه های 

تشویقی، بالعوض و قرض الحسنه درنظر گرفته است.
ســهرابی با بیان اینکه با سیاست های تشــویقی بنیاد مسکن، 
اقشــار کم درآمدی، امکان بازســازی واحدهای خــود را خواهند 
داشت،  افزود:  بر اساس برنامه ای که در دو ســال گذشته در دولت 
سیاســت گذاری شــد، حدود ۱۱۵ هزار واحدمســکن محرومان 

تفاهم شد.
وی ادامه داد: برای اجرای طرح مسکن اقشــار کم درآمدی دولت 

مبالغی بالعوض تخصیص داد که تاکنون حدود ۷۱ هزار واحد با بیش 
از 3 هزار میلیاردتومان بالعوض و ۵200 میلیاردتومان تســهیالت به 

بهره برداری رسید.
وی تصریح کرد: واحدهای باقیمانده مسکن محرومان تا پایان سال 
جاری به اتمام می رســد زیرا بخش قابل توجهی از تفاهم نامه ها پایان 
سال ۱3۹۹ منعقد شد و از آنجا که مدت تفاهم نامه یکساله است، همه 

واحدهای باقیمانده تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

رییسی در جلسه شورای اداری استان خراسان جنوبی؛

توزیع منابع درکشور باید عادالنه باشد
دولت نخستین جایی است که باید نسبت به تعهدات پایبند باشد 

با ارائه 9 پیشنهاد برای اصالح ساختارهای انرژی کشور صورت گرفت؛

نامه مهم پورابراهیمی به رییس جمهور با محوریت بورس انرژی

تکمیل ۴۲هزار واحد باقیمانده مسکن محرومان تا پایان سال

رییس مجلس شورای اســالمی از کمیسیون اقتصادی مجلس 
خواست موضوع دپو کاالهای ضروری و لوازم بیمارستانی مردم در 

گمرکات را پیگیری کند.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایرنا، »محمدباقر قالیباف« در 
جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسالمی در پاسخ به تذکر 
حجت االســالم »نصراهلل پژمان فر« درباره دپو لوازم بیمارستانی 

در گمرکات کشــور خواستار پیگیری این مســئله از سوی رییس 
کمیســیون اقتصادی مجلس شــد. نصراهلل پژمانفر در تذکر خود 
گفت:  این ســرم هایی که اکنون در دستان من است پنج سال است 
در گمرکات معطل مانده و در حال فاسد شدن است.نماینده مردم 
مشهد در مجلس افزود: مردم برای تهیه شیرخشک از این داروخانه 
به آن داروخانه سرگردان هســتند ولی اکنون حجم قابل توجهی از 

مواد دارویی، سرم ها و شیرخشک ها در گمرکات در حال فاسد شدن 
هستند. برای  این کاالها که بیت المال اســت، پول پرداخت شده  و 
باید این موضوع پیگیری شــود. رییس مجلس شورای اسالمی در 
پاسخ به تذکر نایب رییس کمیســیون اصل ۹0 گفت: از آقای پور 
ابراهیمی)رییس کمیسیون اقتصادی مجلس( می خواهیم حتما 

این نکته را پیگیری کنند. 

قالیباف: کمیسیون اقتصادی دپو لوازم بیمارستانی در گمرک را پیگیری کند
موافقت کمیسیون اقتصادی با 

تفحص از شستا
موافقت کمیسیون اقتصادی 

با تفحص از شستا
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی  از تصویب تقاضای تحقیق 
و تفحص از شرکت سرمایه گذاری شستا در 

جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایسنا، 
غالمرضا مرحبــا در توضیح جلســه امروز 
کمیســیون اقتصادی از انتخاب محســن 
علیزاده بــه عنوان نماینده کمیســیون در 
هیات مقررات زدایی از کســب و کارها خبر 
داد و گفت: طغیانی، علیپور و توانگر به عنوان 
اعضای کمیسیون اقتصادی در کمیسیون 
مشترک طرح الزام انتشار اطالعات و الیحه 
شفافیت انتخاب شدند و همچنین امیرآبادی 
فراهانی و باقری بناب نیز جهت عضویت در 
کمیسیون مشترک بررســی طرح صیانت 
از حقوق کاربــران در فضای مجازی تعیین 

شدند.
وی ادامــه داد: همچنین در این جلســه 
موضوع اعمال ماده 234 آییــن نامه درباره 
مغایرت های قانونــی در اجرای قانون چک 
و عدم اجرای مــاده ۱۱ قانــون پایانه های 
فروشــگاهی و ســامانه های مودیان مورد 
بررســی قرار گرفت. بانک مرکــزی احکام 
قانونی مربوطه را در فرصت قانونی اجرا نکرده 
که در این جلسه مســئوالن بانک مرکزی 
ضمن ارائــه توضیحاتی قرار شــد تعهدات 
جدیدی به کمیســیون ارائه کند . با توجه 
به وعده های داده شــده رای گیری صورت 
نگرفت البته در صورت عدم پایبندی مجدد 

رای گیری انجام می شود.
مرحبا در ادامه اظهار کرد: در این جلسه 
تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه 
گذاری تامیــن اجتماعی شســتا نیز مورد 
بررسی و تصویب قرار گرفت. همچنین پیش 
نویس طرح مالیات بر عایدی ســرمایه  نیز 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت که  مقرر شد 
قبل از بسته شدن بودجه سال ۱40۱ آخرین 
ویرایش این طرح به صحن مجلس ارائه شود.

حضور میرکاظمی در 
کمیسیون برنامه و بودجه

سخنگوی کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس شــورای اســالمی از حضور رییس 
ســازمان برنامه و بودجه در جلسه امروز این 

کمیسیون خبر داد.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایسنا؛ 
محمدمهــدی مفتــح در توضیح جلســه 
امروز کمیســیون برنامه و بودجه گفت: این 
جلسه با حضور مسعود میرکاظمی رییس 
جدید سازمان برنامه و بودجه کشور جهت 
انجام معارفه، بحث و تبادل نظر در خصوص 
برنامه ها و اولویت های سازمان در سالجاری 
و بودجه سال آینده تشکیل شد. نمایندگان 
دغدغه ها و پیشــنهادات خود در خصوص 
تدوین و ارائه برنامه پنجساله هفتم توسعه، 
بودجه ســال جاری و نحوه هزینه کرد برای 
ماه های باقی مانده از ســال، نیازهای مالی 
کشور، یکسان سازی نظام پرداخت، تامین 
مالی پروژه های نیمه تمــام عمرانی، اصالح 
ساختار بودجه و تعیین راهبردها، خط مشی 
و محدودیت ها برای تدوین بودجه سال بیان 

کردند.

محدودیت های کرونایی 
سفرهای هوایی اربعین 

چیست؟
بر اســاس اعالم ســخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشــوری تا این لحظه، انجام 
تســت پی.ســی.آر منفی بــرای زائران 
واکسینه شده در مراســم اربعین ۱400 
جزو پروتکل های قطعی است، البته شاید 
در روزهای آتی در تصمیمات اتخاذ شده، 

تغییراتی اعمال شود.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایرنا، 
مراسم اربعین حســینی امسال با سهمیه 
هوایی ورود 30 هزار زائــر ایرانی آن هم با 

شرایط خاص به عراق برگزار می شود.
 یکی از این شــرایط، تزریق دو دوز کامل 
واکسن کرونا اســت و فقط تقاضای افرادی 
برای سفر به عراق پذیرفته می شود که هر دو 
دوز  واکسن کرونا را البته بدون شرط نوِع آن 

دریافت کرده باشند.  
»محمد حســن ذیبخش« سخنگوی 
ســازمان هواپیمایی امروز)شــنبه(  درباره 
آخرین شروط بهداشــتی مورد توافق ایران 
و عراق برای انجام ســفرهای اربعین ۱400 
گفت: ممکن است در روزهای آتی تصمیمات 
اتخاذ شــده تغییر کنــد اما تا این ســاعت 
مســافرانی می توانند به عنــوان زایر بلیت 
سفر به عراق را خریداری کنند که هر دو دوز 
واکسن کرونا را زده باشند و ۷2 ساعت قبل 
از سفر نیز تست پی. ســی. آر منفی دریافت 

کرده باشند.
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کاهش مداخله در قیمت گذاری ها، باید در تمامی چرخه تولید 
و توزیع کشور شــکل بگیرد و به طور قطع نمی توان انتظار داشت با 
قیمت گذاری دستوری، بازار سرمایه و دیگر بازارها به رشد و تحول 

مورد انتظار برسند.
یک کارشناس بازار ســرمایه با بیان اینکه طی سال های اخیر، 
قیمت گذاری دستوری آسیب های زیادی بر اقتصاد کشور وارد کرده 

است، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( گفت: تعیین نرخ 
برای کاالها و یا چند نرخی کردن آن کاالها از جمله مباحثی است که 

اقتصاد کشور را با چالش های عمده مواجه کرده است.
احمد جانجان افزود: در حوزه تنظیم بازار اگر دولت قصد مداخله 
دارد باید از طریق کم و زیاد کردن میزان عرضــه و تقاضا، قیمت را 
به رقم هدف گذاری شــده خود، نزدیک کند اما بــا قیمت گذاری 

دستوری، تولیدکننده با توجه به هزینه های زیادی که در پیش روی 
خود دارد، مجبور می شود با قیمتی کمتر از واقعیت، محصول خود 
را عرضه کند و این به ضرر و زیان تولید کننده اســت.جانجان افزود: 
بورس کاال همانند دیگر بازارهای سرمایه دارای مزیت های زیادی 
است اما با قیمت گذاری دستوری جایی برای کیفیت نگذاشته ایم 

و همیشه به جای تولید کننده و مصرف کننده تصمیم گرفته ایم.

کنترل بازار با قیمت گذاری دستوری ممکن نیست
خبرمیز خبر 

مدیر صندوق سرمایه گذاری 
کارگزاری آگاه مطرح کرد

ورود معامالت بورس به 
مدار منطقی

معامالت بورس پس از ورود شــاخص به 
کانال یک میلیون و ۵00 هزار واحدی، وارد 
مداری متعادل شده است و اصالح های ایجاد 
شده نباید برای ســهامداران حاضر در این 

بازار نگران کننده باشد.
مدیر صندوق سرمایه گذاری کارگزاری 
آگاه رونــد فعلی معامالت بــورس را مورد 
ارزیابی قرار داد و به پایگاه خبری بازار سرمایه 
)سنا( گفت: شــاخص بورس پس از ورود به 
کانال یک میلیون و ۵00 هزار واحد، زمینه 
کاهش هیجان ایجاد شــده در ایــن بازار را 
فراهم کرد و اکنون با روندی معقول در حال 

حرکت است.
مهرزاد منتظری افزود: شــاخص بورس 
طی چند روز اخیر رشد پیوســته ای را در 
پیش گرفت که در این میان طبق شــرایط 
کلی حاکم در بازار با اصالح هایی هم همراه 
شد و در کل می توان گفت معامالت بورس 
وارد مداری متعادل شده است و اصالح های 
ایجاد شده نباید برای سهامداران حاضر در 

این بازار نگران کننده باشد.
وی اظهار کرد: خوشبختانه در زمان روند 
صعودی شــاخص بورس، سهم هایی مورد 
توجه سرمایه گذاران قرار گرفته که به لحاظ 
بنیادی با شرایطی مناسب همراه هستند، به 
همین دلیل حبابــی در روند صعودی اخیر 
بازار شکل نگرفت و بازار وارد روندی طبیعی 

شد.
تفاوت روند بورس نسبت به سال 

گذشته
مدیر صندوق سرمایه گذاری کارگزاری 
آگاه با تاکید بر اینکــه روند فعلی معامالت 
بورس با شــرایطی که بازار در تابستان سال 
گذشته تجربه کرد، بســیار متفاوت شده 
اســت، گفت: اکنون وضعیت بازار ســهام 
تحت تاثیر نرخ دالر قرار گرفته است و دالر 
هر حرکتی را که در پیش بگیرد بازار سهام 
هم از روند آن تاثیر خواهد پذیرفت؛ بنابراین 
روند صعودی یا نزولی بازار وابســته به نرخ 

دالر است.
وی ادامه داد: با انتخــاب دولت جدید و 
رویکردی که تیم کابینه جدید نســبت به 
مباحث سیاسی و مذاکرات برجام نشان داده 
اند، پیش بینی بازار به این صورت است که 
توافق در کوتاه مدت صورت نمی گیرد که به 
دنبال آن به احتمال زیاد نرخ دالر با افزایش 

همراه خواهد شد.
منتظری بــا بیان اینکه اکنــون بازار در 
شــرایطی مناســب قرار دارد، گفت: سهام 
بیشتر شــرکت ها پس از اصالح شدید بازار 
به قیمت هایی ارزنده رسیده و این امر باعث 
شده است تا میزان خرید در بازار با افزایشی 

چشمگیر همراه شود.
ریسک فعلی معامالت بازار سهام

مدیر صندوق سرمایه گذاری کارگزاری 
آگاه به ریسک فعلی معامالت بازار اشاره کرد 
و گفت: اکنون ریسک جدی، معامالت بازار را 
تهدید نمی کند، بازار سهام فقط در صورتی 
که  دالر ریزش شدیدی را تجربه کند برای 
مدتی وارد روند اصالحی خواهد شد در غیر 
این صورت مشکل دیگری تهدیدکننده بازار 
نیست که بتواند تاثیر شدیدی را بر روند این 

بازار ایجاد کند.
وی گفــت: ایــن موضوع بایــد مدنظر 
سهامداران باشد که هیچ گاه نمی توان اعالم 
کرد هیچ گونه ریســکی بازار را تهدید نمی 
کند، اما در وضعیت فعلی ریسکی که منجر 
به ریزش شدید شاخص بورس شود، مدنظر 

بازار نیست.
منتظری اظهــار کرد: براســاس وضع 
موجود، به نظر می رســد ریســک سرمایه 
گذاری در بانک بیشتر از بازار سرمایه باشد؛ 
بنابراین سهامداران در وضعیت فعلی نباید 
نگرانی بابت معامالت بازار ســهام داشــته 

باشند.
پیش بینی روند معامالت بازار سهام

مدیر صندوق سرمایه گذاری کارگزاری 
آگاه گفت: براساس پیش بینی های صورت 
گرفته به نظر می رســد که بازار تا دو یا سه 
هفته آینده در محدوده فعلی در حال معامله 
باشد و سهام دست به دست شود تا زمانی که 

مسیر نهایی بازار مشخص شود.
وی معتقد اســت که بهترین اقدام تیم 
اقتصــادی دولت می توانــد کنترل قیمت 
گذاری دســتوری و جلوگیری از سرکوب 
قیمت ها در بورس کاال و ایجاد محدودیت 
ها در مســایل صادراتی باشــد، زیــرا این 
مسایل می تواند به شدت، روند بازار را تحت 
تاثیرخود قرار دهد و منجــر به روند منفی 

معامالت این بازار شود.
منتظری در پایان گفــت و گوی خود 
با »ســنا« گفت: به هر میــزان که اقتصاد 
کشــور قابل پیــش بینی باشــد و بتوان 
بــه چشــم انداز اقتصادی روشــن تری 
دســت پیدا کرد، بورس بهتر می تواند به 

معامالت خود بپردازد.

 مدیر نظارت بر کارگزاران 
سازمان بورس

بخشنامه تسویه اعتبارات 
کارگزاران صادر نشده است

هیچ بخشنامه ای از سوی سازمان بورس 
و اوراق بهــادار در ارتباط با تســویه اعتبارات 

کارگزاران صادر نشده است.
مدیر نظارت بر کارگزاران ســازمان بورس 
و اوراق بهادار با بیــان مطلب فوق به خبرنگار 
پایگاه خبری بازار ســرمایه )سنا( گفت: این 
شــائبه که تســویه اعتبارات شــرکت های 
کارگزاری با اعمال فشــار از سوی واحدهای 
نظارتی توســط شــرکت های کارگزاری در 

انتهای شهریور ماه انجام شده، درست نیست.
محمد عطایی تصریح کرد: با توجه به  اینکه 
سال مالی بسیاری از شرکت های کارگزاری 
3۱ شهریور ماه اســت، آنها از مشتریان خود 
می خواهند تا اعتبارات خود  را تسویه کنند. 
البته این موضوع فراگیر نیســت و ســازمان 
بورس در این زمینه نیز هیچ ابالغیه ای صادر 

نکرده است.
وی در ارتباط با مقررات ســازمان بورس 
درخصوص فعالیت شــرکت های کارگزاری 
در حــوزه معامــالت اعتبــاری اوراق بهادار 
اظهار کــرد: این مقــررات شــامل الزامات 
دســتورالعمل های خرید اعتباری و کفایت 
سرمایه در تمام ســال )و نه در ماه یا روزهای 
خاص( می شــود که به طور مستمر و یکسان 

اعمال شده و تحت نظارت سازمان است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود 
مجلس مطرح کرد؛

ضرورت ورود دادستانی به 
پروژه واکسیناسیون

سخنگوی کمیســیون اصل نود مجلس 
شورای اســالمی، تاکید کرد: ضروری است 
که نهادها و متصدیان حوزه امنیتی و قضایی 
کشور، سیاسی کاری عده ای که در پی منازعه 
بر ســر قدرت و ثروت باعث اخــالل در نظام 
ســالمت و تأخیر در واکسیناسیون عمومی 
کرونا در کشور شــدند را در ترازوی تحقیق و 

بازپرسی قرار دهند.
علی خضریــان نماینده مــردم تهران در 

مجلس شورای اسالمی در یادداشتی، نوشت:
» بر اساس آمار رسمی، طی ۷ ماه گذشته 
تاکنون 4۹ میلیــون ُدز واکســن کرونا وارد 
کشور شده که بیش از 3۷ میلیون و نیم دز آن 
به واکسن چینی سینوفارم اختصاص دارد و 
مابقی هم از سبد کواکس و سایر واکسن های 
روسی و... هستند. هفته آینده هم ۱۵ میلیون 
دز دیگر وارد کشــور می شود؛ همچنین بنا بر 
آنچه اعالم شده در مهرماه سال جاری نیز 30 
میلیون دز به واردات افزوده خواهد شد؛ عالوه 
بر این ها تا به امروز ۵ میلیون دز واکسن تولید 
داخل نیز به دســت وزارت بهداشت رسیده 

است.
گرچــه افزایش تأمین و واردات واکســن 
و ســرعت در این امر به ویژه در یک ماه اخیر 
و پــس از روی کار آمــدن دولت ســیزدهم، 
رکورد واکسیناســیون روزانه را شکســته و 
نوید پیروزی در مقابله بــا ویروس منحوس 
کرونــا را می دهد امــا همچنان آمــار باالی 
مرگ ومیرهای ناشــی از کرونا جای بســی 
تأسف و تأثر اســت و این سؤال را متبادر ذهن 
می کند که چرا در دولت قبل واکسیناسیون 
همگانی بــه تأخیر افتــاد و اساســاً بانیان و 
مقصران وضعیت کنونی کرونا در کشــور چه 

کسانی اند؟
قبل از پاسخ به این سؤاالت بایستی دانسته 
شــود که دولت قبل که صرفاً دولت وعده ها و 
مدعی بلد بودن زبان دنیا بود در تأمین واکسن 
مورد نیاز کشــور به حدی بی رمق و ناکارآمد 
بود که تا چند وقت پیش، انبارهای ما خالی از 

واکسن بود.
همین دیروز بود که وزیر بهداشــت کشور 
گفت: »وقتی دولــت را تحویل گرفتیم اصاًل 
واکسن نداشتیم« آقای عین اللهی البته این 
را هم اضافــه کرده کــه »از راه های مختلفی 
توانستیم واکســن وارد کنیم و »در حالی که 
ما به دنبــال بارانی از واکســن بودیم به لطف 
خدا سیلی از واکسن به ســوی کشور سرازیر 
شــد.«همگی بر این باوریم که سویه دلتای 
کروناویروس، عدم رعایت کامل پروتکل های 
بهداشــتی، تحریم های دارویی و ... از دالیل 
تشدید مرگ و میرها می باشد؛ اما مساله تأخیر 
در واکسیناســیون یکی از مهمترین دالیل 
وضعیت بحرانی کرونا در کشور بوده است. ما 
در برهه ای )از زمســتان سال گذشته به بعد( 
می توانستیم از منابع مطمئن از روسیه و چین 
واکسن وارد کنیم ولی متاسفانه به دالیلی که 
به آن اشاره می شــود این فرصت طالیی را از 
دســت دادیم. اگرچه ممکن است گفته شود 
چین و روسیه در آن مقطع در ارسال واکسن 
به ایران بدقولی کردند اما واقعیت آن است که 
به دو دلیل در موضوع تأمین واکسن مورد نیاز 
کشور اهمال و کم کاری شــد. ۱. دیپلماسی 
منفعل دولــت روحانی 2. سیاســی کردن 
واکسیناســیون از ســوی برخی طیف های 

اصالح طلب.

شفاف سازی گام اول اعتماد سازی در بازار سرمایه

مدیرعامل شرکت سبدگردان سرآمد بازار مطرح کرد

عمق بخشی بازار سرمایه از مسیر افزایش شمار نهادهای مالی

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اعالم کرد

الزامی شدن ثبت نام تدریجی سهامداران درسجام

دستگاه های دولتی براساس مأموریتی که دارند باید شفاف سازی 
را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و دارایی های مردم را به درستی 

مدیریت کنند.
نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
اینکه موضوع شفاف سازی دستگاه های دولتی و غیر دولتی از بحث های 
مهم نمایندگان مجلس شورای اسالمی است، به خبرنگار پایگاه خبری 
بازار سرمایه )سنا( گفت: یکی از مهمترین مسایلی که می تواند مسیر 
تصمیم گیری را برای ایــن نظام و یا مردم هموار کند، شفاف ســازی 

عملکردها است.
رمضانعلی ســنگدوینی افزود: ســرمایه گذارانی که خواهان ورود 

به بازار سرمایه هستند باید بدانند که سازمان بورس چگونه و به کدام 
سمت و سو ) مســائل مالی، تولیدی و توسعه ای( حرکت می کند.وی 
اعالم کرد: با توجه به انتشار صورت های مالی ســازمان بورس و اوراق 
بهادار که بسیار مثبت ارزیابی می شود، دیگر سازمان ها و نهادهای مالی 
هم برای شفاف سازی صورت های مالی خود تشویق شدند.سنگدوینی 
تاکید کرد: با توجه به حضور ۵0 میلیون نفری سرمایه گذاران در بازار 
سرمایه، شفاف سازی یک ضرورت است تا مردم نسبت به بازار سرمایه 
بی اعتماد نشوند زیرا در سال گذشته بسیاری از سرمایه گذاران بدون 
اطالعات و آگاهی کامل،سرمایه های خود را وارد بازار کرده و دچار ضرر 
و زیان شدند.وی گفت: دستگاه های دولتی براساس ماموریتی که دارند 

باید شفاف سازی را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و دارایی های 
مردم را به درستی مدیریت کنند.نماینده مردم گرگان و آق قال اظهار 
کرد: به نظر می رســد اقدام ســازمان بورس برای انتشار صورت های 
مالی قابل تقدیر است زیرا امیدواری مردم و اعتماد از دست رفته آنان 
را به بازار ســرمایه برگرداند.وی با بیان اینکه شفاف سازی اعتماد بین 
مردم و دستگاه های دولتی را به همراه خواهد داشت،خاطر نشان کرد: 
مجلس شورای اسالمی نظارت کننده و ناظر بر قوانین است بنابراین به 
نظر می رسد وزارت خانه های متولی باید وارد این موضوع مهم شده و 
اعتمادسازی را در همه ارکان اقتصاد رقم بزنند و مجلس نیز براساس 

قوانین نظارت و تشویق های خود را برای متولیان امر خواهد داشت.

افزایش شــمار نهادهای مالی قطعاً به توسعه و 
عمق بخشی بازار سرمایه کمک می کند اما از آنجایی 
که صدور برخــی مجوزها منوط بــه ارائه مدارک 
حرفه ای اســت باید موضوع آموزش برای تربیت 

نیروی متخصص نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت سبدگردان ســرآمد بازار با 
اشاره به صدور مجوز تاسیس شرکت های کارگزاری 
و نیز توســعه نهادهای مالی همچون صندوق های 
سرمایه گذاری و ســبدگردان ها به خبرنگار پایگاه 
خبری بازار ســرمایه )ســنا( گفت: تربیت نیروی 
انسانی مناسب همزمان با افزایش تعداد نهادهای 
مالی ضروری اســت. فارغ التحصیالن رشته های 
مرتبط با بازار سرمایه اگرچه می توانند به این بازار 
کمک شــایانی بکنند، اما از تجربه کافی برخوردار 

نیستند.
امیرحمزه مالمیر ادامه داد: سازمان بورس صدور 
برخی از مجوزها را به دارا بــودن مدارک حرفه ای 
منوط کرده اســت. از این رو، الزم اســت همزمان 
با افزایش صــدور مجوز تاســیس نهادهای مالی، 
اقدامات الزم بــه منظور آمــوزش و ارتقای کیفی 

نیروی انسانی متخصص و کاردان انجام گیرد.
در  کاردان  انســانی  نیــروی  نقــش  وی   
سرمایه گذاری غیرمستقیم را مفید خواند و افزود: 
هرچه شمار تحلیل گران و نیروی انسانی با کیفیت 
در شرکت های ســبدگردان و سایر نهادهای مالی 
بیشتر شود، ســرمایه گذاران بیشتری تمایل پیدا 
می کنند به جای اینکه خودشان به صورت مستقیم 
وارد بازار شــوند، از طریق این نهادها و به شــیوه 

غیرمستقیم در بازار حضور پیدا کنند.
به گفته مدیرعامل شرکت سبدگردان سرآمد 
بازار، سرمایه گذاری غیرمســتقیم بهترین شیوه 
ورود به بازار سرمایه برای افرادی است که از دانش 

و آگاهی الزم برخوردار نیســتند اما می خواهند از 
منافع بازار سرمایه برخوردار شوند. سرمایه گذاری 
غیرمستقیم، افزون بر اینکه بازدهی معقولی برای 
این افراد ایجــاد می کند، با تزریــق منابع مالی به 
شــرکت های تولیدی، به تولید، اشتغال زایی و نیز 

تعمیق بازار می انجامد.
وی با بیان اینکــه افزایش نهادهــای مالی به 
کیفیت بهتر در این نهادها می انجامد، خاطرنشان 
کرد: با افزایش شــمار نهادهای مالی، رقابت، نقش 
ویژه ای در ارتقای کیفیت خدمات آنها ایفا خواهد 
کــرد. بنابراین، نهــاد مالی که از کیفیــت برتر در 
خدمت رسانی، نیروی انسانی و نیز مدیریت دارایی 
بهتری برخوردار باشد، ســرمایه گذاران بیشتری 
را به خود جذب می کند و بــه بازدهی باالتری نیز 

می رسد.
مالمیر در همین راســتا ادامه داد: رقابت میان 
شرکت های سبدگردانی که برگرفته از تحلیل های 
کارشناسانه و جذب مشتری باشد، به آنها در رشد 

و توســعه خود نیز کمک می کند. از ایــن رو، این 
شرکت ها برای کسب موفقیت بیشتر و نیز استمرار 
حضور خود در بازار سرمایه یا مجبور می شوند ابعاد 
خود را گسترش دهند یا اگر شرکت  های خردتری 
هستند با شرکت ســبدگردان خرد دیگری ادغام 
شــوند تا ضمن حرفه ای گری در بازار ســرمایه به 

عمق بخشی و توسعه این بازار نیز کمک کنند.
»امین سبد«؛ شــخص حقوقی به منظور 

شفافیت در عملکرد سبد
مدیرعامل شــرکت سبدگردان ســرآمد بازار 
در بخش دیگر گفت وگوی خود با »ســنا« با اشاره 
به اینکه براســاس مقــررات، حضور امین ســبد 
برای سبدها الزامی اســت، اذعان داشت: تشکیل 
ســبد یکی از ابزارهای اختصاصی در شرکت های 
سبدگردانی است. این شرکت ها از ابزارهای متنوع 
دیگری همچــون صندوق های با درآمــد ثابت، 
صندوق های مختلط و صندوق های سهامی برای 
طیف مختلفــی از ســرمایه گذاران برخوردارند. 

حضور امین سبد، تنها برای سبد الزامی شده است.
وی شــفافیت در عملکــرد ســبد را از جمله 
پیامدهای مهم حضور امین ســبد خواند و تصریح 
کرد: از آنجا که شرکت های سبدگردان به نیابت از 
سرمایه گذار به صورت مستقیم به خرید و فروش در 
بازار سرمایه می پردازد، الزم است هم برای سازمان 
بورس به عنوان رگوالتور و هم شخص سرمایه گذار 
اطمینان حاصل شود. به این منظور، شخص ثالثی 
که یک موسسه حسابرسی یا یک شخص حقوقی 
است به عنوان امین سبد با دریافت مجوز از سازمان 

بورس بر این فرایند نظارت می کند.
مالمیر نظارت بر تمامی پرداخت ها و دریافت ها 
در سبد ســرمایه گذار را یکی از وظایف امین سبد 
برشــمرد و ادامه داد: آمیخته نشــدن منابع مالی 
مشــتریان با یکدیگر، صرف نشــدن سرمایه یک 
مشتری برای یک مشــتری دیگر، معطل نشدن 
منابع مالی ســرمایه گذاران در ســبد، نظارت بر 
پرداخت های شرکت ســبدگردان و کارگزاری از 

دیگر وظایف امین سبد است.
وی ادامه داد: افزون بر امین ســبد، ســازمان 
بورس هم بر عملکرد امین ســبد و هم بر فعالیت 
شرکت های ســبدگردانی نظارت دارد. همچنین، 
ســرمایه گذار می تواند به صورت آنالین وضعیت 
ســبد خود را مشــاهده کند، امکانی که خارج از 
شرکت های سبدگردانی برای سرمایه گذار وجود 
ندارد.به گفته مدیرعامل شرکت سبدگردان سرآمد 
بازار، اگر میان ســرمایه گذار و شرکت سبدگردان، 
اختالفی ایجاد شــود، از آنجا که این یک موضوع 
تخصصی است، هیات داوری سازمان به این موضوع 
رسیدگی خواهد کرد و این موضوع افزون بر اینکه 
از هزینه  های شکایت و رسیدگی می کاهد، سبب 

کاهش زمان رسیدگی نیز می شود.

الزامی شدن ثبت نام درسجام برای سهامداران حقیقی و حقوقی به 
صورت تدریجی، همراه با زمان بندی، در گروه های مختلف سنی و با 

هماهنگی شرکت های کارگزاری صورت خواهد گرفت.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه و به نقل از سمات، مدیرعامل 
شرکت سپرده گذاری مرکزی افزود: در پی راه اندازی سامانه جامع 
اطالعات مشتریان )ســجام(، بیش از 3۹ میلیون نفر از فعاالن بازار 
سرمایه در این سامانه ثبت نام کرده اند. این ســامانه با هدف ایجاد 
زیرســاختی برای ارائه خدمات نوین به سهامداران به ویژه مشاهده 
دارایی ها به صورت متمرکز، توزیع سود و برگزاری مجامع الکترونیکی 
راه اندازی شده است و افراد را از شناســایی های مشتری به صورت 

مکرر در کارگزاری ها و دیگر نهادهای مالی بی نیاز می کند.
حسین فهیمی ادامه داد: بنابراین درخواست ما از فعاالن حقیقی 

بازار سرمایه این اســت که به صورت داوطلبانه و در کوتاه ترین زمان 
ممکن در سامانه سجام ثبت نام کنند تا بتوانیم خدمات کارآمدی به 

آنها ارائه دهیم.
وی درخصوص اجباری شدن ثبت نام و احراز هویت سهامداران 
حقیقی در ســامانه ســجام تاکید کرد: با توجه به درخواست تعداد 
زیادی از شرکت های کارگزاری و تماس های مکرر سهامداران با مرکز 
تخصصی ارتباط با بازار سرمایه، فرایند الزامی شدن ثبت نام در این 
سامانه به صورت تدریجی و با تعیین مهلت کافی برای ثبت نام و احراز 
هویت خواهد بود تا نگرانی معاملــه کنندگان حقیقی در این زمینه 

برطرف شود.
مدیر عامل سمات درباره وضعیت هموطنان ایرانی مقیم خارج از 
کشور که در بازار سرمایه کشورمان سرمایه گذاری کردند، گفت: تا 

زمانی که مکانیزم قابل اتکایی برای احراز هویت الکترونیکی آنها مهیا 
نشده باشد، ثبت نام در سامانه سجام برای آنها الزامی نخواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک گفت 
و گوی رادیویــی از عرضه ســهام تعاونی ها در 
بورس به عنوان راهکار پیشــنهادی برای جذب 
سرمایه های مردمی یاد کرد که در خودکفایی و 

تامین سرمایه تعاونی ها نقش بسزایی دارد.
به گزارش پایگاه خبری بازارســرمایه )سنا(، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: توســعه 
تعاونی ها و مردمی کردن اقتصاد، آثار اجتماعی 
و اقتصــادی بســیاری دارد و موجــب افزایش 
روحیه همدلی و هم افزایی و مشــارکت در میان 

آحاد مختلف جامعه می شود.
حجت اهلل عبدالملکی مقابله با فساد و انحراف 
تعاونی هــا را از جمله برنامه هــای مهم خود در 
وزارت تعاون نــام برد و تاکید کــرد، برای جلب 
اعتماد عمومــی و اعتمادســازی در این بخش 

اهتمام خود را به کار خواهد گرفت.
وی تاکیــد کــرد: در ســال های اخیــر بی 
مهری های بســیاری نســبت به بخش مردمی 
تعاون شــده کــه در کاهــش اعتمــاد عمومی 
تاثیرگــذار بوده اســت، اما برنامه مــا در وزارت 

تعاون، اجرای ســند توســعه تعاون، توســعه و 
ترویج فرهنگ تعاونی، تسهیل و توسعه فعالیت 
کســب و کارها در حوزه تعاونی، کمک به بهبود 
وضع تعاونی ها، تامین مالی، اصالح ســاختارها 

و افزایش تمایل و جلب اعتمــاد مردم به تعاونی 
ها خواهد بود.رئیــس اتاق تعاون ایــران نیز در 
بخش دیگــری از این گفت وگو، توســعه بخش 
تعاون را موجب افزایش ســطح اشتغال، توزیع 

عادالنه ثــروت، کمک به مناطق محــروم و کم 
برخــوردار و تحقق عدالت اجتماعی دانســت و 
احیا و اجرای قوانین بر زمین مانده بخش تعاون 
را خواستار شد.عبدالملکی با بیان اینکه حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان در دســتور کار این 
وزارتخانه قرار دارد، از فعــال کردن تعاونی ها در 
حوزه هایی همچون کشاورزی و مسکن، تبدیل 
ســرمایه های راکد به مولد، افزایــش صادرات 
تعاونی ها و تســهیل فرآیند ثبــت تعاونی ها به 
عنــوان برنامه های مهــم وزارت تعــاون برای 
افزایش اقبال عمومی و میل مردم به مشــارکت 
در بخش تعاونــی یاد کــرد.وی در عین حال به 
تعطیلــی نیمــی از بنگاه های تعاونی، اشــاره و 
خاطرنشــان کرد: آنچه مسلم اســت در مقطع 
کنونی افزایش تعداد تعاونــی ها و آمار کّمی آنها 
مطرح نیســت بلکه حمایت و اعتمادســازی از 
تعاونی های موجود حائز اهمیت اســت.رئیس 
اتاق تعــاون ایــران در پایان بر اجــرای قوانین 
مرتبط با بخش تعاون و توجه به توســعه کیفی 

تعاونی ها تاکید کرد.

وزیر تعاون مطرح کرد

پیشنهاد عرضه سهام تعاونی ها در بورس
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رییس هیات مدیره سبدگردان 
»کارا« بررسی کرد

سه موتور محرکه برای 
توسعه بازار

فضای ســرمایه گذاری بر ســه رکن 
اصلی بازارهای مالــی، نهادهای مالی و 
ابزارهای مالی استوار است که جز با رشد 
همگام و متوازن این محورها، توســعه 

نمی یابد.  
رییس هیــات مدیره ســبدگردان 
»کارا« بــا بیــان مطلــب بــاال درباره 
ضرورت رشــد همگام و همگن فضای 
سرمایه گذاری به خبرنگار پایگاه خبری 
بازار سرمایه )سنا( گفت: سرمایه گذاران، 
مردم و شــرکت ها فقط از این مســیر 
همزمان می توانند نسبت به تامین مالی 
سودآور و بلند مدت خود امیدوار باشند.  

علی خسروشاهی با اشاره به نهادهای 
مالی به عنوان یکی از این سه رکن، گفت: 
رفع انحصار از نهادهای مالی ســبب می 
شود دسترسی عادالنه عامه مردم به این 
نهادها امکان پذیر شــده و بر عمق بازار 
افزوده شــود. همچنین در این مســیر، 
تامین مالی از یک طرف و سرمایه گذاری 
از طرف دیگر به تخصیــص بهینه خود 

نزدیک تر می شوند.
 وی افزود: افزایش تعــداد نهادهای 
مالی به تعمیــق بازار کمــک می کند 
هرچند که هر توســعه ای با مشکالتی 
نیز همراه است، اما در بلند مدت توسعه 
کمی که همراه با افزایش کیفیت و کارای 
این نهادها باشد به طور قطع می تواند به 

توسعه بازارسرمایه کمک کند.  
این کارشــناس بازارســرمایه اظهار 
کرد: آمــار موجود نشــان می دهد که با 
توسعه نهادهای مالی مانند صندوق های 
بازارگردانی، شــرکت های سبدگردانی 
و مشاورســرمایه گذاری، شرکت های 
رتبه بنــدی و شــرکت های پــردازش 
اطالعــات تا حد قابل توجهی مشــکل 
دسترسی سرمایه گذاران به بازار از طریق 

نهادهای مالی مرتفع شده است.
وی اضافه کــرد: هرچند ما در ابتدای 
راه هســتیم و هنوز تا بازار کامال توسعه 
یافته فاصلــه داریم، اما با ایــن وجود در 

مسیر درستی قدم می گذاریم.
واســطه  ســبدگردانی، 

غیرحرفه ای ها و بازار 
خسروشاهی تصریح کرد: در این بین 
یکی از نهادهای مالی کــه می توانند به 
خوبی به عنوان واسط بین سرمایه گذاران 
غیرحرفــه ای و بازارســرمایه نقش ایفا 
کنند، شرکت های سبدگردان هستند. 
این شرکت ها با توجه به رعایت الزامات 
و اســتانداردهای الزمی کــه نهاد ناظر 
)سازمان بورس و اوراق بهادار( برای آنها 
وضع کرده، به طور حرفــه ای به وظیفه 
خود یعنی مدیریت دارایی ها می پردازند.  
وی گفت: سبدگردان ها می توانند 
از ورود غیرحرفه ای ســرمایه گذارانی 
کــه تخصــص و زمــان کافــی برای 
سرمایه گذاری در بازارسرمایه ندارند، 
جلوگیــری کننــد؛ این روند ســبب 
می شــود تــا بســیاری از هیجانات و 
رفتارهای غیرحرفه ای تا حدود زیادی 

کنترل شود. 
رییــس هیات مدیره ســبدگردان 
»کارا« در خصــوص »امین ســبد« 
توضیــح داد: امیــن ســبد، یکــی از 
ارکانی اســت که در کنار شرکت های 
ســبدگردان به عنوان مکمل و نقش 
نظارتی کمــک می کند تــا اطمینان 
بیشتری به سرمایه گذاران در خصوص 
سرمایه گذاری داده شود. امین سبد با 
کنترل و نظارت بر فرآیند سبدگردانی 
و نیز ثبــت و ضبــط رویدادهای مالی 
تا حــدود زیادی ایــن اطمینــان را 
بــه ســرمایه گذاران می دهــد که به 
درســتی از ســرمایه آنهــا در فرآیند 

سرمایه گذاری استفاده می شود.  
خسروشــاهی افزود: در حال حاضر 
میزان کمی از سرمایه گذاری ها به طور 
غیرمســتقیم و از طریق نهادهای مالی 
واســط حرفه ای مانند سبدگردان ها در 
حال انجام است. سال گذشته نیز با ورود 
بی شمار سرمایه گذاران و همزمان منابع 
ســرمایه گذاری، شاهد حضور مستقیم 
عامه مــردم و ســرمایه گذاران در بازار 
ســرمایه بودیم که به موجب آن شاهد 
رشــد کمتر صنعت مدیریــت دارایی 

بودیم.  
وی اظهار کرد: امیدوارم با مجوزهایی 
کــه نهــاد ناظر بــرای شــرکت های 
سبدگردانی اعطا می کند و نیز با تشویق 
مردم برای اســتفاده از نهادهای واسطه 
ســرمایه گذاری، همچــون بازارهای 
توســعه یافته، شاهد ســرمایه گذاری 
مســتقیم افــراد غیرمتخصــص در 

بازارسرمایه نباشیم.

خبر

با انتشار صورت های مالی سازمان بورس
بازارسرمایهشفافترشد

در نخستین روز هفته به ثبت رسید
حرکتمعکوسشاخصکلوشاخصهموزن

در مراسم عرضه اولیه امروز
تازهواردبورستهرانکشفقیمتشد

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین مطرح کرد

»صندوقسرمایهگذاریوقف«؛احیاکنندهسنتینیکو

انتشــار صورت هــای مالی ســازمان بورس 
توانســت درک متقابلی بین فعاالن این حوزه و 
سازمان ایجاد کند و اســتحکام روابط را بیش از 
پیش افزایش دهد.سخنگوی کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس، اقدام ســازمان بورس و اوراق 
بهادار برای انتشــار صورت هــای مالی را مثبت 
ارزیابی کرد و بــه خبرنگار پایــگاه خبری بازار 
سرمایه )سنا(، گفت: اگر ذی نفعان هر سازمانی 
از مســائل مالی و اداری آن ســازمان اطالعات 
دقیق و کاملی داشته باشند، به طور حتم تفاهم 
و اعتمــاد متقابلی بیــن مدیــران و کارمندان 

ایجاد خواهد شد.
محمدمهدی مفتح افزود: ســازمان بورس و 
اوراق بهادار نیــز مانند هر نهــاد عمومی دیگر 
که باید اصل شــفافیت را رعایــت کند، عملکرد 
مالی  خــود را در معرض دید و قضــاوت فعاالن 
بازار قرار داد تا میزان شــفافیت بازار سرمایه را 
افزایش دهد.وی در ادامه عنوان کرد: ســازمان 
بورس نقشــی را که دولت برای آن قائل اســت، 
باید در اقتصاد کشــور, به درســتی ایفا کند، و 
بازار ســهام مکانی اســت که مکانیزم آن باعث 
تامین مالی بــرای تولید می شــود، بنابراین با 

ورود منابع مــردم به بازار ســرمایه، بنگاه های 
اقتصادی و شــرکت هایی کــه در بورس حضور 
دارند می توانند تامیــن مالی قوی تری را از این 
بازار داشته باشــند و از این طریق نقدینگی را به 
ســمت فعالیت های خود انتقال دهند.نماینده 
مردم تویســرکان در مجلس ادامه داد: بنابراین 
کسانی که وارد بازار ســرمایه و بورس می شوند، 
باید از ســالمت ســازمان بورس و اوراق بهادار 
اطمینــان کامل داشــته باشــند تا بــا اعتماد 
بیشــتری اقدام به ســرمایه گذاری کنند.مفتح 
اعالم کرد: به نظر می رســد انتشار صورت های 

مالی سازمان بورس توانست درک متقابلی بین 
فعاالن این حوزه و ســازمان ایجاد و اســتحکام 
روابــط را بیش از پیــش افزایش دهــد.وی در 
پاســخ به این سوال که اقدام ســازمان بورس تا 
چه میــزان می تواند ســازمان و نهادهای مالی 
را برای انتشــار صورت های مالی تشــویق کند، 
گفت: اقدام سازمان در انتشار صورت های مالی 
برای تشویق دیگر سازمان ها بســیار موثر بوده 
و منجر به اتفاق های مثبت در کشــور شــده و 
مجلس شورای اسالمی هم حمایت های الزم را 

از این حرکت , به عمل آورد.

در جریان معامالت روز، )شــنبه، بیستم شهریور ماه( شاخص کل با 
افزایش 4 هزار و ۵0۹ واحد به رقم یک میلیون و ۵30 هزار واحد رســید 
و شــاخص هم وزن با 2 هزار و ۷۵3 واحد کاهش، رقم 4۶3 هزار و 344 

واحد را به ثبت رساند
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، برپایه معامالت نخستین 
روز هفته، بیش از ۸ میلیارد و ۶42 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 

به ارزش ۷2 هزار و 2۵4 میلیارد ریال دادوستد شد.
شــاخص بازار اول افزایش 4 هزار و ۹۶۹ واحدی و شاخص بازار دوم، 

افزایش 3 هزار و ۸۸2 واحدی را تجربه کردند. 
همچنین گروه فلزات اساسی با ۵۷ هزار و 4۵۷ معامله به ارزش ۵ هزار 
و ۱3۵ میلیارد ریال، گروه خودرو با ۷3 هــزار و ۹۶۵ معامله به ارزش 4 
هزار و ۱4۸ میلیارد ریال، گروه فراورده های نفتی با 4۹ هزار و ۹۶ معامله 
به ارزش 4 هزار و ۹4 میلیارد ریال، گروه شــیمیایی بــا ۵۶ هزار و ۸4۶ 
معامله به ارزش 4 هزار و ۶4 میلیارد ریال و گروه بانک ها با 3۶ هزار و ۸44 
معامله به ارزش 3 هزار و ۸۵۵ میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار 

گرفتند.

شــرکت صنایع ملی مس ایران با یک هزار و ۱۹۷ واحد، گروه مپنا با 
۹4۷ واحد، شرکت پتروشیمی پردیس با ۶۷۸ واحد، شرکت گسترش 
نفت و گاز پارسیان با ۶2۶ واحد و شرکت پاالیش نفت بندرعباس با ۵3۶ 

واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند.
در مقابل، شــرکت مخابرات ایران بــا 32۹ واحد، شــرکت فوالد 
خوزســتان با 2۷4 واحد، گــروه دارویی برکت با 2۵4 واحد، شــرکت 
خدمات انفورماتیک با 2۱۶ واحد و بانک صادرات ایــران با ۱۷۵ واحد 

بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.

امروز چهارشــنبه ۱۷ شــهریور ماه، تعداد 22۵ میلیون ســهم 
معادل ۱۵ درصد از سهام شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی آریان 

کیمیا تک در بورس تهران عرضه اولیه و کشف قیمت شد.
به گــزارش پایــگاه خبری بازار ســرمایه )ســنا(، امــروز، ۱۷ 
شــهریورماه، عرضه اولیه و کشــف قیمت پانصد و هشتاد و دومین 

شرکت در فهرست شرکتهای پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار 
تهران در بخش »محصوالت شــیمیایی )44(« گروه »ساخت سایر 
محصوالت شــیمیایی )442(« و طبقه »تولید شوینده ها، فرآورده 
های بهداشــتی، عطر و محصوالت آرایشــی )4424(« در فهرست 

نرخ های بازار دوم انجام شد.

در جریان عرضه اولیه نماد معامالتــی »کیمیا تک«، تعداد 22۵ 
میلیون ســهم معادل ۱۵ درصد )۱2 درصد جهت عرضه عموم و 3 
درصد به صندوق های سرمایه گذاری( از سهام این شرکت به قیمت 
هر سهم 23 هزار ریال به شــیوه ثبت سفارش در بورس تهران کشف 

قیمت و معامله شد.

دارایی واقف با »صندوق سرمایه گذاری وقف«، 
برخالف وقف ســنتی، از چرخه اقتصادی خارج 
نمی شود و هر ســرمایه گذاری حتی با کمترین 

میزان دارایی می تواند به این امر نیکو بپردازد.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین با اشاره 
به تصویب تاسیس »صندوق سرمایه گذاری وقف« 
درباره ضرورت این طرح در بازار سرمایه به خبرنگار 
پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( گفت: از آنجایی که 
با وقف یک دارایــی، آن دارایی از چرخه اقتصادی 
حذف می شود، طرحی در نظر گرفته شد تا هم با 
پول کمتر بتوان عمل وقف را انجام داد و هم اینکه 
پولی که وقف می شود، وارد چرخه اقتصادی شود و 
برای کل اقتصاد نیز منفعت ایجاد کند و نیات واقف 

را نیز پوشش دهد.
سلمان خادم المله با اشاره به جایگاه باالی وقف 
در اسالم اظهار کرد: وقف همواره در حوزه امالک و 
مستغالت رواج داشته است؛ اما در شرایط کنونی و 
با توجه به تغییر وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت 
امالک و مستغالت، موضوع وقف کم رنگ شده و 

کمتر به آن پرداخته می شود.
وی ادامه داد: در وقف ســنتی همزمان با وقف 
یک دارایی و جاری شدن صیغه وقف، اصل دارایی 
از مالکیت واقف خــارج و به عنوان یــک دارایی 
وقفی درنظــر گرفته می شــود امــا در صندوق 

سرمایه گذاری وقف با کمترین میزان دارایی حتی 
با هزار تومان، عمل وقفی انجام و دارایی وارد چرخه 

اقتصادی می شود.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین با اشاره 
به شــروط کمیته فقهی ســازمان بورس و اوراق 
بهادار برای صندوق ســرمایه گذاری وقف، گفت: 
»شرط غلبه« از مهم ترین شرایط این کمیته است. 
به بیانی دیگر، سهم هایی می توانند موضوع وقف 
باشند که دارایی ثابت آن شــرکت نسبت به کل 
دارایی هایش، بیش از ۶0 درصد باشد. دارایی های 

ثابت نیز شــامل زمین، ســاختمان، تجهیزات، 
ماشین آالت و سایر مواردی می شود که در ترازنامه 
شرکت در سرفصل دارایی های ثابت عنوان شده 

است.
 وی مکانیزم صندوق ســرمایه گذاری وقف را 
مدنظر قرار داد و تصریح کرد: واقف به ازای پولی که 
به این صندوق پرداخت می کند، واحد یا واحدهایی 
را خریداری می کند. با خرید واحدهای صندوق، 
پول از مالکیت فرد خلــع و وقف نامه ای به نام فرد 
صادر می شود. مدیر صندوق نیز به نیابت از واقف، 

ســهم هایی را می خرد و از منافع حاصل از آن، به 
نیات موردنظر واقف می پردازد.

خادم الملــه بــا اشــاره بــه ارکان صنــدوق 
ســرمایه گذاری وقف ابــراز داشــت: در این نوع 
از صندوق هــا همچــون ســایر صندوق هــای 
ســرمایه گذاری، دو رکن اجرایی و نظارتی حضور 
دارند. متولی و مدیر صندوق از جمله ارکان اجرایی 
هســتند و رکن نظارتی صندوق نیز بــر فرایند 
صندوق از خرید واحد تا پوشش نیت واقف نظارت 

دارد.
وی از صندوق ســرمایه گذاری آستان قدس 
رضوی و صندوق ســرمایه گذاری ســتاد عتبات 
عالیات به عنوان نخســتین نمونه های در شرف 
تاسیس صندوق های سرمایه گذاری وقف یاد کرد 
و گفت: برای ستاد عتبات عالیات به دلیل شرایط 
ویژه این ستاد، صندوق ویژه ای در دست طراحی 
است. بخشی از این صندوق، صندوق وقف و بخش 
دیگر، صندوق حبس ســهام اســت.مدیرعامل 
شرکت تامین سرمایه امین ادامه داد: در صندوق 
حبس سهام، سرمایه گذار منافع یک سهم را برای 
مدت زمان مشخصی وقف نیت خود می کند و پس 
از اتمام آن دوره، منافع سهم به خود سرمایه گذار 
بازمی گردد. درحالی که در صندوق وقف، دارایی 

وقف شده دیگر به سرمایه گذار بازنمی گردد.

بازار ســرمایه می تواند بازدهی بیشــتری را 
نسبت به ســایر بازارها تا پایان سال داشته باشد 
و به شــرط مداخله نکردن دولــت، نبود قیمت 
گذاری دســتوری و احترام گذاشتن به مکانیزم 
بازار و عرضه و تقاضا شــاهد رونــدی معقول در 

معامالت بازار خواهیم بود.
نایب رییس هیات مدیره ســبدگردان اعتبار، 
درباره پیش بینــی  بازار ســرمایه تا پایان ســال 
به خبرنــگار پایگاه خبری بازار ســرمایه )ســنا(، 
گفت: در صورتی که دخالت هــای دولت در بخش 
قیمت گذاری به پایان برسد متناسب با اتفاقی که رخ 
می دهد بازار می تواند واکنش مناسب نشان دهد 
و بازدهی معقولی را برای ســرمایه گذاران خود به 

ارمغان بیاورد.
محمــد جمالی به دالیل بازگشــت رشــد به 
معامالت بورس اشــاره کرد گفت: در یک ســال 
گذشــته با چند ریســک اساســی در بازار مواجه 
بودیم، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نخستین 
ریسک تهدید کننده معامالت بازار بود که منجر به 
افت حجم معامالت و انتظار فعاالن بازار شــده بود 

تا موضع این کشــور در خصوص برجام و تحریم ها 
مشخص شود.

این فعال بازار دومین ریســک بازار را ناشــی از 
قیمت ارز اعالم کرد و گفت: نوســان در قیمت دالر 
به واسطه مذاکراتی ایجاد شد که در روزهای پایانی 
ســکانداری دولت دوازدهم رخ داد و چشــم انداز 
توافق وجود داشــت، به دنبال چنین اتفاقی پیش 
بینی کاهش نرخ دالر به قیمت کمتــر از 20 هزار 
تومان صورت گرفته بود که این اتفاق به تبع خود اثر 

منفی  بر روند بازار گذاشت.
وی انتخابات ریاســت جمهوری ایــران و ابهام 
در ترکیب کابینــه دولت جدید را دیگر ریســک 
تهدیدکننده معامالت این بازار دانســت که روند 

معامالت این بازار را تحت تاثیر خود قرار داد.
ریسک قیمت گذاری دستوری در بورس

وی اظهار کرد: در کنار این ســه ریسک اساسی 
تاثیرگذار بر معامالت بازار، شــاهد وجود ریسک 
قیمت گذاری دستوری در بازار بودیم و در مقاطعی 
از زمــان دو وزارت صمت و نفت به ســمت قیمت 
گذاری دســتوری در محصوالت صنعتی، معدنی 

و پتروشیمی پیش می رفتند  که خوشبختانه این 
اتفاق با تعامل مناسب فعاالن و مدیران بازار با ارکان 

دولت و مجلس مهار شد.
جمالی سپس گفت: ریسک های اعالم شده طی 
سال گذشته، مشــکالتی را در بازار سرمایه ایجاد 

کردند، اما  پس از برگزاری انتخابات و رفع ریســک 
این اتفاق، چشم انداز فعاالن بازار برای قیمت دالر، 
برگشت آن به کانال 24 هزار تومان و حرکت دوباره 
آن به نرخ 2۸ هزار تومان باعث برگشت رونق نسبی 

به معامالت بازار سهام شد.

با عدم دخالت دولت رخ می دهد

کسب بازدهی معقول از بورس در میان سایر بازارهای سرمایه گذاری

بنابر مصوبه جدید سازمان بورس، ۱0 شرکت بورسی و فرابورسی 
فهرست زمین و ساختمان خود را منتشر کردند.

به گزارش پایگاه خبری بازارســرمایه )سنا( و به نقل از تسنیم، 
۱0 شرکت ســرمایه گذاری بهمن، مدیریت سرمایه گذاری کوثر 
بهمن، پاکسان، گلتاش، ســالمین، گروه صنایع بهشهر، لعابیران، 
بورس انرژی، صنایع الســتیکی سهند و ســرمایه گذاری لقمان 

باتوجه به مصوبه جدید سازمان بورس و الزام شرکت های بورسی و 
فرابورسی، اقدام به شفاف سازی در خصوص انتشار فهرست زمین 

و ساختمان ها کردند.
یادآور می شود، براســاس مصوبه مورخ 2۶ تیرماه ۱400، هیات 
مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار، تمامی ناشــران ثبت شده نزد 
سازمان موظف شدند فهرست زمین و ســاختمان های خود را مانند 

الگوی منتشر شده از سوی »سازمان« در گزارش فعالیت هیات مدیره 
به مجامع عمومی عادی سالیانه یا عادی به طور فوق العاده، افشا کنند.

با توجه به اینکه بسیاری از ناشــران، مجامع عمومی عادی ساالنه 
خود را برگزار کرده اند؛ این ناشران موظف هستند، فهرست یاد شده 
را در قالب اطالعیه ای جداگانه با عنوان »افشــای فهرســت زمین و 

ساختمان« در سامانه کدال منتشر کنند.

فهرست زمین و ساختمان ۱۰ شرکت بورسی و فرابورسی منتشر شد 
هیأت مدیره سازمان بورس 

تصویب کرد
الزام تمامی ناشران به 
افشای فهرست زمین و 

ساختمان
ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و 
اوراق بهادار ملزم به افشای فهرست زمین 
و ساختمان های خود شــدند.به گزارش 
پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(؛ براساس 
مصوبه مــورخ 2۶ تیرمــاه ۱400، هیات 
مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تمامی 
ناشــران ثبت شده نزد ســازمان موظف 
شدند فهرست زمین و ســاختمان های 
خود را مانند الگوی منتشــر شده از سوی 
»ســازمان«، در گــزارش فعالیت هیات 
مدیره به مجامع عمومی عادی ســالیانه 
یا عادی به طور فوق العاده ، افشــا کنند.با 
توجه به اینکه بسیاری از ناشران، مجامع 
عمومی عادی ساالنه خود را برگزار کرده 
اند؛ این ناشــران موظف هستند، فهرست 
یاد شده را در قالب اطالعیه ای جداگانه با 
عنوان»افشای فهرست زمین و ساختمان« 
در سامانه کدال منتشــر کنند.در ابالغیه 
مدیر نظارت بر ناشــران سازمان ، جدولی 
پیوســت شــده اســت که بر این اساس، 
فهرست زمین و ســاختمان های ناشران، 
باید طبق مختصات عنوان شــده در این 
جدول، منتشر شود همچنین مبالغ مندرج 
در جدول یاد شده باید با مبالغ متناظر آنها 
طبق آخریــن صورت های مالی ســاالنه 
حسابرسی شــده مطابقت داشته باشد.

اجرای این ابالغیه تا تاریخ ۱۵ شــهریور 
۱400 توسط تمامی ناشــران الزم االجرا 

است.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی 
سازمان بورس و اوراق بهادار 

تشریح کرد
اقدامات انجام شده 

به منظور توسعه 
سرمایه گذاری غیرمستقیم

توســعه و تســهیل دسترســی بــه 
صندوق هــای ســرمایه گذاری یکــی از 
اقدامات انجام شــده در خصوص توسعه 

سرمایه گذاری غیرمستقیم است.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان 
بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با پایگاه 
خبری بازارســرمایه )سنا(، با بیان مطلب 
باال، گفت: »در همین راســتا، ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار دسترســی های 
آنالین و آف الین را برای استفاده آسان تر 
سرمایه گذاران بازارسرمایه گسترش داده 

است.«
امکان صدور و ابطال صندوق ها در 

شعب بانک ها
میثــم فدایــی گفــت: »در خصوص 
دسترســی های آنالین، دســتورالعمل 
ســرمایه گذاری آنالیــن تصویب شــد 
که از این طریــق، امکان صــدور و ابطال 
صندوق ها بر روی اپلیکیشن های مختلف 
و استارتآپ های بزرگ کشور، فراهم شده 
اســت؛ همچنین امکان صــدور و ابطال 
صندوق ها در شــعب بانک ها آزاد شــده 
اســت.«وی تصریح کرد: »عالوه بر موارد 
باال و در جهت توســعه ســرمایه گذاری 
ابزارهای ســرمایه گذاری  غیرمستقیم، 
متنوعی طراحی شــده اند؛ صندوق های 
امالک و مســتغالت و نیــز صندوق های 
اهرمی برخــی از این ابزارهــای جدیدی 
هستند که به تازگی در بازارسرمایه معرفی 
شده اند.«فدایی با اشاره به مقررات زدایی از 
صندوق های سرمایه گذاری فعلی گفت: 
»ســازمان بورس و اوراق بهــادار برخی از 
قوانین دست و پاگیر را کاهش داده و سعی 
کرده است تاحد امکان به افزایش کارایی 
صندوق ها کمــک کند.«مدیــر نظارت 
بر نهادهای مالی ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، توســعه مجوزهای سرمایه گذاری 
را از دیگر اقدامات انجام شــده در راستای 
توسعه سرمایه گذاری غیر مستقیم عنوان 
کرد و افزود: »طی ۷ ماهه اخیر مجوزهای 
متعددی بــه خصوص به شــرکت های 
سبدگردان اعطا شــده، به طوری که این 
مدت با بیش از 33 درصد رشــد در تعداد 
سبد گردان ها همراه بوده ایم.«وی افزود: 
»همچنین طی ۷ ماه گذشته، با بیش از 2۶ 
درصد افزایش در حجم صندوق ها رو به رو 
بوده ایم؛ به طوری که حجم صندوق های 
سرمایه گذاری از 40۱ هزار میلیارد تومان 
به ۵0۸ هزار میلیارد تومان رسیده  است. 
صندوق هــای اختصاصــی بازارگردانی 
نیز از ۶۶ هزار میلیارد تومــان به ۹3 هزار 
میلیارد تومان رسیده اند که رشدی حدود 
۵0 درصد را شــاهد بوده اند. صندوق های 
کاالیی نیز در این مدت به رقم 2 هزار و ۶00 
هزار میلیارد تومان رسیده اند که عدد قابل 

توجهی محسوب می شود.«
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تاثیر جریمه های سرعت بر هزینه بیمه خودرو

باالترین نشان تحول دیجیتال صنعت بیمه در دو حوزه نوآوری و زبدگی دیجیتال به بیمه ملت رسید

تکرار برخورد سلیقه ای بانک  ها در اخذ ضامن وام ودیعه مسکن

در صورتی که در پرونده شما جریمه سرعت وجود نداشته باشد، در 
پرداخت حق بیمه خودرو تخفیف می گیرید.

به گزارش اقتصادآنالین به نقل از دنیای اقتصاد، سرعت زیاد خودرو 
می تواند هزینه های بیمه خودرو را در کشورهای غربی باال ببرد؛ چون 
هر چقدر ســرعت باالتر می رود، احتمال تصادف بیشتر می شود. هر 
چقدر سرعت خودرو باالتر می رود، کنترل آن سخت تر می شود، زمان و 
مسافت بیشتری برای توقف نیاز دارد و در صورت برخورد، شدت حادثه 
باالتر است. چون سرعت باال خطرات بیشتری دارد، شرکت های بیمه 
خودرو موقع اندازه گیری ریســک و هزینه های بیمه، موضوع سرعت 
خودرو و جریمه های آن را هنگام تعییــن حق بیمه در نظر می گیرند. 
برای همین هم هست که حتی وجود یک برگه جریمه سرعت باال در 
پرونده مالک خودرو، حق بیمه خودرو را به شکل سرسام آوری باال می 

برد.
بر اساس اطالعات منتشرشده توســط The Ascent در ایاالت 
متحده، متوســط حق بیمه خودرو در نوع ممتاز 2۶4۶ دالر در سال 
اســت. مالکان خودرویی که سابقه آنها پاک اســت و جریمه سرعت 
ندارند، مبلغ پرداختی آنها 2۵۵۱دالر خواهد شــد؛ چون مشــمول 
تخفیف می شــوند. منطقی هم هســت؛ چون افــرادی که جریمه 
نمی شوند، کمتر تصادف می کنند و شــرکت بیمه هم کمتر برای آنها 
مجبور به پرداخت خسارت می شــود. همین که صاحب یک خودرو 

برگه جریمه به دلیل ســرعت باال دریافت می کند، به طور خودکار در 
محاســبه حق بیمه خودروی آنها لحاظ می شــود. متوسط ملی حق 
بیمه ممتاز برای یک راننده می تواند ســاالنه به 2۷۶۶ برســد. یعنی 
موقعی که به خاطر سرعت جریمه می شــوید، تقریبا 2۵0دالر هم در 
حق بیمه ضرر می کنید. زمانی که یک راننــده نقض قانون می کند و 
برگه جریمه دریافت می کند، سابقه آن تا 3۶ ماه باقی می ماند یعنی این 
ضرر و زیان در پرداخت حق بیمه تا سه سال ادامه پیدا می کند. به بیانی 
دیگر، رعایت سرعت مطمئنه نه تنها در حفظ جان و ایمنی سرنشینان 
موثر است، در کاهش هزینه های خانوار هم موثر خواهد بود. در ایاالت 

متحده آمریکا راهکاری در نظر گرفته شده است که برگه های جریمه 
در سابقه مالک خودرو درج نشود و در نتیجه روی پرداخت حق بیمه تا 
سه سال تاثیر نداشته باشد. این راهکار، شرکت در کالس های آموزشی 
ترافیکی اجتناب از حوادث است. زمانی که مالک خودرو بعد از دریافت 
جریمه به راهنمایی و رانندگی مراجعه می کند و این دوره آموزشی را 
پشت ســر می گذارد، ســوابق جریمه ها از پرونده او حذف می شوند. 
تعداد دفعات شرکت کردن در این دوره و حذف جریمه از پرونده مالک 
خودرو نامحدود نیست و در ایالت ها قوانین متفاوتی دارد. در برخی از 
ایالت ها شرکت در این دوره ها یا حذف از پرونده فقط یک بار در هر ۱۸ 
ماه یا 24 ماه امکان پذیر است. البته شرکت های بیمه ای هم دستشان 
باز است که بر اســاس قوانین داخلی خود میزان جریمه یا تخفیف را 
محاسبه کنند و از این رو کسانی که در پرونده خود سابقه دریافت برگه 
جریمه دارند، بهتر است از چند شــرکت بیمه ای استعالم بگیرند و آن 
شرکتی که تخفیف بیشتر یا جریمه کمتری را لحاظ می کند، انتخاب 
کنند. هنگام مراجعه به شرکت های بیمه این نکته هم ضروری است که 
با مطالعه کافی به سراغ پرداخت حق بیمه بروند؛ چون گاهی برخی از 
پوشش های بیمه ای برای برخی از مالکان یا صاحبان خودرو ضروری 
نیست. در کشورهای غربی فقط هزینه بیمه مهم نیست؛ گاهی پیش 
می آید که مالک خودرو هزینه های کمتر را انتخاب می کند، اما هنگام 

ارائه  دریافت خدمات بیمه با دردسرهای بیشتری مواجه می شود.

بیمه ملت، در دو حــوزه نــوآوری دیجیتال و 
زبدگی؛ باالترین نشان ارزیابی ملی تحول دیجیتال 

را در میان شرکت های بیمه دریافت کرد.
ارزیابی ملی تحول دیجیتال از ســال ۱3۹۵ به 
همت دانشــکده مدیریت دانشــگاه تهران آغاز و 
در ســال ۱400 پنجمین دوره آن برگزار شد. این 
جایزه با هدف ممیزی، ارائه بازخــورد و در نهایت 
معرفی ســازمان های پیشــرو در تحول دیجیتال 
طراحی شــده اســت. یکی از اهداف عمــده این 
ارزیابی، ایجاد زمینه ای مناسب برای تبادل تجارب 
موفق بین ســازمان ها، رهبران و متخصصان این 

سازمان هاست.
بر اســاس این گــزارش؛ بیمه ملت امســال 

و بــرای اولین بار در ایــن جایــزه و در محورهای 
زبدگی، نوآوری و رهبری شــرکت کرد و با توجه به 
ارزیابی های انجام شده؛ در حوزه نوآوری دیجیتال 
باالترین نشان را در میان شــرکت های بیمه از آِن 
خود کرد. این جایزه به واســطه زیرساخت و بستر 

»ملت تک« به بیمه ملت اهدا شد.
گفتنی است؛ ملت تک بستری است مبتنی بر 
مفهوم بیمه گری بــاز و open API، که به عرضه 
انواع APIهای بیمه ای در رشته  های مختلف و ایجاد 
بســترهای الزم برای همکاری استارتاپ ها با بیمه 

ملت و توسعه کسب و کار آنها کمک می کند.
همچنین، در حوزه زبدگی نیــز، بیمه ملت در 
اولین ســال حضور خود در این جایــزه، باالترین 

نشان صنعت بیمه را به خود اختصاص داد. در محور 
زبدگی که با ۱00 شاخص و در ۱0 بُعد »حکمرانی، 
استراتژی، نوآوری، فرهنگ و مهارت، پلتفرم و داده، 
فناوری، مدل کســب و کار و اکوسیستم، فرآیند، 
تجربه مشتری و تجربه کارکنان« به ارزیابی سازمان 
می پردازد با ارائه کلیه شــواهد و مستندات الزم  به 
ارزیابان، تالش شد تا تصویری واقعی از بیمه ملت به 
ارزیابان ارائه شــود تا آنها بتوانند ارزیابی درستی از 

وضعیت این داشته باشند.
شــایان ذکر اســت؛ این ارزیابــی در مرکز 
همایش های بیمه ملت و با حضــور دکتر دلفراز 
مدیرعامــل، معصومــه معصوم بیگــی عضــو 
هیات مدیره و جمعی از مدیران و کارشناســان 

مدیریت هــای کســب و کار دیجیتــال، طرح 
و توســعه، ریســک، بازاریابی و فــروش، منابع 
انسانی، آموزش، فناوری اطالعات و مرکز ارتباط 

با مشتریان برگزار شد.
همچنین؛ در مراســم اختتامیه کنفرانس ملی 
تحول دیجیتال که در روز سه شنبه ۱۶ شهریور ماه 
۱400 برگزار شد، عالوه بر بیمه ملت شرکت های 
بیمه ایران، رازی، ســامان، دی، تجارت نو، سرمد، 
آرمان و کوثر نیز شرکت داشــتند و برگزیدگان در 
ارزیابی ملی تحول دیجیتال در سه سطح سازمانی 
)زبدگی دیجیتال(، ابتکار و پروژه منتخب )نوآوری 
دیجیتال( و فــردی )رهبری دیجیتــال( معرفی 

شدند.

برخورد سلیقه ای بانک ها در معرفی ضامن و شرایط آن ، این بار 
به پرداخت وام ودیعه مسکن رسیده اســت، چراکه متقاضیان این 
وام در مراجعه به شعب با شرایط متفاوت و سلیقه ای برای ضمانت 

مواجه شده اند.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایســنا،  از سال گذشته طرح 
پرداخت تســهیالت ودیعه مســکن به عنوان یکــی از برنامه های 
ســتاد ملی کرونا به اجرا درآمد که پارســال مبلغ این وام در تهران 
۵0 میلیون تومان، در شهرهای بزرگ 30 میلیون تومان و در سایر 
شهرها ۱۵ میلیون تومان بود، اما برای امسال افزایش یافت و سقف 
وام ودیعه مســکن در تهران از ۵0 به ۷0 میلیــون تومان و در دیگر 

کالنشهرها و سایر شهرها نیز به ترتیب 40 و 2۵ میلیون تومان شد.
با توجه به اینکه تمام فرآیندهای مربوط به دریافت تســهیالت 
کمک ودیعــه مســکن از طریق یک ســامانه صــورت می گیرد، 
متقاضیان این وام در آخرین مرحله برای دریافت وام باید به سامانه 
طرح اقدام ملی مســکن برای انتخاب بانک عامل پرداخت کننده 

تسهیالت مراجعه کنند. 
آنطور که مســئوالن بانک مرکزی از اخذ ضمانت ها در این طرح 
می گویند، از متقاضیان این وام، ضمانت هایی چون گواهی کسر از 
حقوق، استفاده از مستمری یا ســهام عدالت دریافت می شود و در 

صورت عدم تامین موارد ذکر شده از سوی متقاضی، چک، سفته یا 
ضامن برای پرداخت تسهیالت نیز پذیرفته می شود. 

اما از آنجا که شــرایط دریافت ضمانت بــرای متقاضیان ودیعه 
مســکن در جهت انتخــاب بانک عامل بــه منظــور پرداخت وام 
موردنظر حائز اهمیت اســت، برخی از متقاضیان ودیعه مســکن 
به شــعب بانک هایی که در آن حســاب دارند و می خواهند یکی از 
آن ها را به عنوان بانک عامل پرداخت ودیعه مســکن انتخاب کنند، 
مراجعه کردند و با شــرایط متفاوت هر یک از بانک ها برای ضمانت 

وام مواجه شده اند. 

شرایط برخی بانک ها به قدری ســخت گیرانه است که دو تا سه 
ضامن رسمی خواسته اند و نکته حائز اهمیت در این زمینه این است 
که قانون و بخشــنامه واحدی در راستای اخذ ضامن برای پرداخت 
ودیعه مســکن وجود ندارد و بانک ها قبل از انجام اعتبارســنجی 
متقاضی و ضامن او، برای معرفی تعداد ضامن مورد نیاز، سلیقه ای 
برخورد می کنند.ســرانجام، متقاضیان مجبور شده اند در شرایط 
کرونا به شعب بانک های مختلف مراجعه کنند تا بانکی که به نسبت 
ســایر بانک ها شــرایط راحت تری برای اخذ ضامن ودیعه مسکن 

اعالم می کند را به عنوان بانک عامل انتخاب کنند.
این موضــوع از علیرضا قیطاســی - دبیر شــورای هماهنگی 
بانک های دولتی و نیمه دولتی پیگیری شــد. وی اینگونه پاسخ داد 
که مالک بانک ها بــرای اخذ ضامن در جهت پرداخت تســهیالت 
اعتبارســنجی اســت و میزان حقــوق وام گیرنده و ضامــن او در 
اعتبارسنجی تعیین کننده اســت. در صورتی که پس از بررسی ها 
میزان حقوق آن ها پرداخت اقســاط را پوشــش ندهد، از متقاضی 

درخواست می شود تا یک ضامن دیگر نیز معرفی کند.
وی افزود: ۶0 درصد از حقوق متقاضی و ضامن او باید جوابگوی 
بازپرداخت اقساط وام باشــد، در غیراین صورت باید ضامن دیگری 

نیز به بانک معرفی شود. 

تمدید تفاهمنامه بانک تجارت و ســازمان اتکا 
به امضای دولت آبادی و حشمتی پور مدیران عامل 

دومجموعه رسید.
به گــزارش اقتصادآنالین، در مراســمی به 
میزبانی سازمان اتکا و با حضور رضا دولت آبادی 
مدیرعامل بانک تجارت، ســردار حشــمتی پور 
مدیرعامل سازمان اتکا، طبری مدیرعامل ایران 
کیــش و آقابابایی مدیرعامل ســیمرغ تجارت، 
سند تمدید تفاهمنامه همکاری مجموعه بانک 
تجارت و سازمان اتکا به امضای مدیران عامل دو 

طرف رسید.
مدیرعامل بانک تجارت در این مراســم با اشاره 
به همکاری دو مجموعه از ســال گذشته تا کنون 
اظهار داشــت: در این مدت تجربه تعامل سازنده 
موفق، ســازگار با منافع بانک و سازمان اتکا به نحو 
مطلوب دنبال شــد و امیدواریم بــا امضای تمدید 
تفاهمنامه همکاری، گام های بلندتری متناســب 
با جایگاه ســازمان اتکا و ذینفعان و شــرکت های 

زیرمجموعه ی آن برداشته شود.
دولت آبــادی با بیــان اینکه بانک تجــارت در 
کنار ارائــه خدمات بانکداری ســنتی جدیدترین 
سامانه های خدمت رسانی را از طریق شرکت های 
زیرمجموعه ی خود طراحی و آماده ارائه به سازمان 
اتکا کرده است افزود: همکاری مستمر بانک تجارت 
با فروشــگاه های زنجیره ای تجربه ی ارزشمندی 

را برای ما به ارمغــان آورده و همکاران من در بانک 
تجارت و شرکت های ایران کیش و سیمرغ تجارت 
آماده ارائه خدمات گوناگون و شخصی سازی شده 
ویژه ســازمان اتکا در چارچوب مفــاد تفاهمنامه 

هستند.
سردار حشــمتی پور مدیرعامل ســازمان اتکا 
نیز با ابراز رضایتمندی از همــکاری بانک تجارت 
و این مجموعه در یکســال اخیر گفت: با توجه به 
تفاهم خوبی که بین دو مجموعه شــکل گرفته و 

تجربه همکاری خوبی که پشــت سرگذاشته ایم، 
امروز می تواند تبدیل به نقطه عطف توسعه بیشتر 
همکاری ها شود و البته در این میان معرفی و تبلیغ 
مناســب خدمات نوین بانک تجــارت از اهمیت 
بسیار باالیی در جهت دستیابی به اهداف دوطرف 

برخوردار خواهد بود.
مدیرعامل سازمان اتکا با اشــاره به زمینه های 
فعالیت و جمعیت تحت پوشش این سازمان گفت: 
تعامل موفق ســازمان اتکا و بانک تجارت می تواند 

تبدیل به الگویی مناسب برای سایر حوزه ها شود و 
از این فرصت استفاده کرده و به مدیرعامل و مدیران 
ارشد بانک تجارت به ســبب همکاران حرفه ای و 

توانمند شاغل در این مجموعه تبریک عرض کنم.
طبری مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران 
کیش در بخشی از این جلسه به رونمایی و معرفی 
خدمات جدید این شــرکت از جملــه »کیف پول 
ایران کیش«، »پرداخت غیرتماسی« و »محصول 

آسان خرید« پرداخت.
آقابابایی مدیرعامل شرکت سامانه های یکپارچه 
سیمرغ تجارت نیز به تشــریح خدمت »کیف پول 
آفالین ســیمرغ« و امکان ارائه آن به مشــتریان و 

ذینفعان سازمان اتکا پرداخت.
شــریفیان معــاون مدیرعامل بانــک تجارت 
در راهبری بازار و توســعه کســب و کار با اشاره به 
پیشرفت های حاصل شده در روند همکاری بانک 
تجارت و ســازمان اتکا تاکید کرد: در کنــار ارائه 
خدمات نوین و تســهیل در فــروش کاال از طریق 
فروشگاه های اتکا امکانات مختلفی همچون اعطای 
تسهیالت با توثیق ســهام عدالت برای مشتریان و 

ذینفعان سازمان اتکا فراهم است.
آموزش مشــاور مدیرعامل بانک تجارت نیز در 
بخشی از این مراسم به روند همکاری دو مجموعه 
در یکســال اخیر و اهــداف پیش بینی شــده در 

تفاهمنامه جدید پرداخت.

تفاهمنامه بانک تجارت و سازمان اتکا تمدید شد

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی آخرین وضعیت تراکنش های 
موبایلی بدون کارت را تشــریح کرد.به گزارش اقتصادآنالین ؛ مهران 
محرمیان گفت: خدمت پرداخت حضوری غیرتماســی با اتصال سه 
بانک و یک شــرکت پرداخت به طرح کهربا تاکنون در 20 هزار نقطه 
عملیاتی شده و پیش بینی می شود با اتصال سایر بانک ها و شرکت های 
پرداختی، این ســرویس به زودی با قابلیت حــذف مرحله وارد کردن 

رمز در دامنه مبلغی تعریف شــده، از فراگیری کافی برخودار شود.وی 
افزود: این ضرورت و تصمیم برای تســریع در عملیاتی کردن پرداخت 
حضوری غیر تماســی، اکنون طرح کهربا را به نقطه ای رســانده که با 
حضور سه بانک بزرگ کشــور و همکاری یکی از شرکت های پرداخت 
الکترونیکی قابلیت انجام تراکنش غیرتماسی در بیست هزار نقطه به 
سهولت امکان پذیر است.محرمیان اضافه کرد: با توجه به اینکه مجهز 

بودن دستگاه کارتخوان به قابلیت NFC )ارتباط حوزه نزدیک( از جمله 
شروط الزم برای انجام تراکنش غیرتماسی است، با نصب بیش از ۷۶4 
هزار کارتخوان دارای این قابلیت از طرف شرکت پرداخت الکترونیکی 
فعال در مرحله آزمایشی این طرح، می توان امیدوار بود خدمت پرداخت 
حضوری غیرتماســی با ملحق شدن سایر شــرکت های پرداختی و 

بانک های کشور به سرعت همه گیر شود.

آخرین وضعیت تراکنش  های موبایلی بدون کارت
خبرمیز خبر 

نایب  رییس هیات  مدیره بانک دی:
مهم ترین رسالت بانکداری 

اسالمی، هدایت منابع مالی 
به سمت تولید و اشتغال است

مهم ترین رســالت بانکداری اســالمی، 
هدایت منابع مالی به سمت تولید و اشتغال 

است
مهم ترین رکن در قانــون بانکداری بدون 
ربا، نظارت بر نحوه مصرف وجوه است که این 
نظارت دقیق، منجر به هدایت منابع مالی به 

سمت تولید و اشتغال می شود.
بــه گــزارش اقتصادآنالیــن،  فریدون 
رشــیدی، نایب رییس هیات مدیــره بانک 
دی در نخســتین همایش سراسری برخط 
»بانکداری اســالمی، بانــک دی؛ فرصت ها 
و چالش ها«، بــه تبیین جایــگاه بانکداری 
اسالمی در رونق تولید و اشــتغال پرداخت 
و گفت: علی رغم تأکید مکــرر رهبر معظم 
انقالب بر حمایت از تولید و اشتغال، همچنان 
شاهد مشکل تأمین مالی بنگاه های تولیدی 
کشور هستیم که این مســأله ناشی از عدم 
اجرای صحیح قانون بانکــداری بدون ربا در 
کشــور اســت.وی افزود: مهم ترین رکن در 
قانون بانکــداری بدون ربا، نظــارت بر نحوه 
مصرف وجوه است که متأسفانه در کشور ما 
در ســایه عدم نظارت های کنترلی شاهد آن 
هستیم که منابع مالی بانک ها گاهی به جای 
حرکت به سمت تولید و اشــتغال به سمت 

معامالت سوداگرانه هدایت شده است.
وی افــزود: اگر ســاختارهای کافی برای 
نظارت مؤثر بر تســهیالت گیرندگان وجود 
داشــته باشــد، تخصیص منابع در صنایع 
تولیدی منجر به شــکوفایی اقتصاد کشور و 

تولید اشتغال خواهد شد.

توضیحات بانک ملت درباره 
مالکیت خانه های خالی

بانک ملت مطلب بیان شــده از ســوی 
کارشناس برنامه تلویزیونی جهان آرا مبنی 
بر مالکیــت ۱000 خانه خالــی را تکذیب و 
توضیحاتی را برای آگاهــی مخاطبان ارایه 
کرد.به گــزارش اقتصادآنالین، توضیحات 
بانک ملت به این شــرح اســت:تعداد خانه 
های خالی در تملک بانک ملــت 23۶ باب/

دستگاه اســت که این تملک علی رغم میل 
باطنی بانک، تماما قهری و ناشــی از فرآیند 
وصول مطالبات و صیانت از ســرمایه بانک 
و منافع ســپرده گذاران بوده است و طبیعتاً 
بانک، پول و ســرمایه ای بــرای خرید آنها 
صرف نکرده و منفعتی از این حیث قابل تصور 
نیست.همچنین براساس دستورالعمل های 
بانک مرکزی ج.ا.ا در راســتای مولد ســازی 
این دارایی ها، موضوع واگذاری و فروش این 
امالک در دستور کار بانک قرار دارد و تاکنون 
برای امالک مورد نظر چندین نوبت، مزایده 
برگزار شده است.این در حالی است که مسیر 
و راهکار اقاله )بازگشــت ملک به وثیقه گذار 
در قبال پرداخت و تسویه بدهی ها( همواره 
فراهم و مورد استقبال بانک بوده و در جریان 

است.

در آیین گرامی داشت هفتادمین 
سال تاسیس بانک صورت گرفت؛
رونمایی از طرح تسهیالتی 

»کارا« و نسخه جدید »صاپ« 
بانک صادرات ایران

همزمان با آیین گرامیداشت هفتادمین   
ســال تاســیس بانک صادرات ایــران از دو 
محصول جدید این بانک؛ طرح تســهیالت 
ترجیحــی کم بهــره بنگاه هــای کوچک و 
متوسط و همچنین نسخه جدید اپلیکیشن 
»صاپ« با هدف تمرکز هرچه بیشتر خدمات 
بانک صادرات ایــران در قالب نرم افزار جدید 
ایلی و توســعه خدمــات غیرحضوری  موب
رونمایی شد.به گزارش اقتصادآنالین،در این 
مراســم که با حضور عزت اله اکبری، رییس 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی، مدیران عامل ادوار، مشتریان ویژه 
و مدیران ارشــد و جمعی از بازنشستگان و 
پیشکسوتان بانک صادرات ایران برگزار شد، 
طرح تســهیالت مرابحه »کارا« برای تامین 
سرمایه در گردش و سرمایه ثابت واحدهای 
تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط حداکثر 
تا سقف 20 میلیارد ریال با نرخ سود ترجیحی 
۷ درصد بــرای هدایت نقدینگــی جامعه و 
تخصیص بهینه منابع به ســوی بخش های 
مولد اقتصاد، حفظ اشــتغال و جلوگیری از 
توقف فعالیت این واحدهــا همزمان با آیین 
رامیداشــت ۷0 ســالگی بانک صادرات  گ
ران رونمایی شد.داشــتن مجوز فعالیت،  ی ا
دارا بودن حســاب جاری بدون دسته  چک 
زد بانک صادرات ایران، فعــال بودن واحد  ن
تولیدی، عدم شــمولیت مــاده ۱4۱ قانون 
تجارت و اشــخاص حقوقی و احــراز اهلیت 
توان بازپرداخت متقاضــی با توجه به درآمد 
حاصل از فعالیت، از جمله شرایط دریافت این 

تسهیالت عنوان شده است.

اقتصادآنالین گزارش می  دهد؛
تنها ۷۳۰ میلیارد تومان اوراق 

بدهی فروخته شد 
شانزدهمین مرحله از فروش اوراق بدهی 
در حالی با فروش ۷30 میلیارد تومانی به پایان 
رسید که ۱۱ هزار و ۸00 میلیارد تومان اوراق 

در این مرحله عرضه شده بود.
ه گزارش اقتصادآنالین ؛ شــانزدهمین  ب
مرحله از فروش اوراق بدهی در حالی با فروش 
۷30 میلیارد تومانی به پایان رســید که ۱۱ 
هزار و ۸00 میلیارد تومان اوراق در این مرحله 

عرضه شده بود.
در این مرحله  ۶40 میلیــارد تومان اوراق 
بدهی توسط تنها 2 بانک و موسسه اعتباری 

خریداری شد.
همچنین ۹0 میلیارد تومان اوراق در بازار 
ســرمایه فروخته شــد.حداکثر نرخ بازده تا 
سررسید اوراق فروخته شــده در این مرحله، 
2۱.۷۷ درصد بود که نسبت به مرحله گذشته 

0.3 واحد درصد افزایش یافت.
امســال تا پایان مرحله شانزدهم،۱۹ هزار 
و ۱0۶ میلیارد تومــان اوراق بدهی فروخته 

شده است.
سال گذشته در پایان این مرحله ۶۹ هزار 
و ۸۱۷ میلیارد تومــان اوراق بدهی فروخته 
شــده بود که حاکــی از کاهش بیــش از ۷2 
درصدی فروش اوراق در ســال ۱400 است.
مرحله هفدهم، هفته آینده با عرضه ۱۱ هزار 

و ۱0 میلیارد تومان از این اوراق ادامه می یابد.

درخشش بانک دی در شاخص  
های عملکردی در بین بانک  

های خصوصی در سال ۹۹
بررســی عملکرد بانک های غیردولتی در 
سال ۹۹ نشــان از عملکرد موفق بانک دی در 
بسیاری از شــاخص های بانکی و سرمایه ای 

دارد.
به گزارش اقتصادآنالین، مؤسسه آموزش 
عالی بانکــداری ایران همزمان بــا برگزاری 
ســی ویکمین همایش بانکداری اســالمی، 
گزارش عملکرد سال ۱3۹۹ بانک های کشور 

را منتشر کرد.
بر اساس آمارهای ارائه شده در این گزارش، 
بانک دی در شاخص های عملکردی و بانکی 
عملکرد شــایان توجهی در بیــن بانک های 
خصوصی کشور داشته اســت.ز منظر بازده 
دارایی هــا، بانــک دی در بیــن ۱۷ بانــک 
خصوصی، با بازدهی ۷,۷ درصدی، در جایگاه 
دوم قرار گرفته اســت. در مقایســه عملکرد 
بانک هــا از منظر وضعیت بــاز ارزی نیز رتبه 
پنجم به بانک دی اختصاص یافته که معادل 
ریالی وضعیت بــاز ارزی این بانک در ســال 
۹۹ مبلغ ۵۶,4 هزار میلیارد ریال بوده است.

بررسی عملکرد بانک های خصوصی از منظر 
ازده حقوق صاحبان سهام نیز جایگاه بانک  ب
دی را در رتبه دوم بــا بازدهی ۵۷,2 درصدی 
نشــان می دهد.از منظر نســبت مالکانه نیز 
بانــک دی با شــاخص ۱3,۵ درصــدی در 
نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها، 
ــگاه دوم بانک هــای خصوصــی و  در جای

خصوصی شده کل کشور قرار گرفته است.

بانک مرکزی اعالم کرد؛
بازخرید معکوس بیش از ۱۵ 

هزار میلیارد ریال برای جذب 
نقدینگی

به گزارش اقتصادآنالین ،  بانک مرکزی در 
چارچوب مدیریت نقدینگی مــورد نیاز بازار 
بین بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت 
هفتگی اجرا می کند. موضع عملیاتی این بانک 
)خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود( بر 
اساس پیش بینی وضعیت نقدینگی در بازار 
بین بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار 
بین بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشــار 
اطالعیه در ســامانه بــازار بین بانکی اعالم 
می شــود.  متعاقب اطالعیه مزبــور، بانک ها 
و موسســات اعتباری غیربانکــی می توانند 
در راســتای مدیریت نقدینگی خود در بازار 
بین بانکی، نسبت به ارسال  سفارش ها تا مهلت 
تعیین شده از طریق ســامانه بازار بین بانکی 
اقــدام کنند.بانک ها و موسســات اعتباری 
یربانکی می تواننــد در روزهای شــنبه تا  غ
چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده مند )دریافت 
اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی( مشروط به در 
اختیار داشتن اوراق مالی اسالمی دولتی و در 
قالب توافق بازخرید با نرخ ســقف داالن نرخ 
سود )22 درصد( اســتفاده کنند.در عملیات 
این دوره یک بانک و موسســه غیربانکی در 
حراج شــرکت کردند و ارزش سفارش های 
ارسال شــده ۱۵ هزار میلیارد ریال بود که ۱۵ 
هزار میلیارد ریال آن پذیرفته شــد.عملیات 
بازار باز، در واقع فعالیتی است که در آن بانک 
مرکــزی با خریــد و فروش گــروه خاصی از 
اوراق بهادار موجــود، تالش می کند تا اهداف 
سیاستی خود در کنترل حجم پول موجود در 
اقتصاد را اجرا کند. در این بازار سه عضو نقش 

اصلی دارند؛ بانک مرکزی، دولت و بانک ها.
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نیم نگاه
مرکز پژوهش های مجلس 

بررسی کرد؛
۶شرط استفاده از یارانه شبه 

نقد به جای یارانه نقدی
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی 
به بررسی سیاســت های حمایتی و مسئله 
یارانه شــبه نقدی با توجه به نظام حمایتی 

آمریکا پرداخت.
به گزارش ایِبنا، در این گزارش آمده است: 
یارانه شبه نقدی یعنی یارانه ای که به صورت 
کاال و خدمات یا پرداخت نقدی برای استفاده 
روی آن کاال و خدمات در اختیــار افراد قرار 
می گیرد. این یارانه به صورت گســترده در 
جهان مورد استفاده قرار می گیرد، به نحوی 
که در میان کشورهای ســازمان همکاری و 
وسعه اقتصادی به صورت میانگین حدود  ت

۶% از مخارج عمومی بر این نوع یارانه است.
در ادامه این گزارش تصریح شــده: علت 
اصلی استفاده از یارانه شبه نقدی این است 
که دولت می خواهد مــردم را به مصرف یک 
کاال یا خدمت خاص ترغیب کند، درحالی که 
اگر مبلغ معادل آن به صورت نقدی پرداخت 
می شــد، فرد کاالی دیگری را برای مصرف 
انتخاب می کرد. برای مثال، مقدار پول نقدی 
که معادل هزینه یارانه شــیر مدرسه است، 
مبلغ چشــمگیری نیســت و اگر به صورت 
مســتقیم به پدر خانواده پرداخت شود، به 
احتمال زیاد تفاوتی در سبد غذایی کودک 
ایجاد نخواهد کرد. درحالی که دولت با ارائه 
شــیر به صورت یارانه شــبه نقدی از بهبود 
تغذیه کودک اطمینان حاصل می کند. با این 
مقدمه، نکته حائز اهمیت در ارائه یارانه شبه 
نقد این است که فرد نتواند آن را به نحو دیگر 
اســتفاده کند، بنابراین باید فروش مجدد 
کاالی یارانه ای یا معاوضــه کارت اعتباری 

یارانه ای با پول نقد بسیار دشوار باشد.
در بخــش دیگری از این گــزارش آمده: 
متداول ترین یارانه های شبه نقدی ارائه شده 
در جهان عبارتند از: یارانه مسکن، سالمت، 
آموزش، تغذیه، نگهــداری کودکان و بهبود 
فضای بازار کار. در این گزارش، نظام این یارانه 
ها در کشور آمریکا بررسی شده است. با توجه 
به اینکه حمایت های بازار کار در آمریکا عمق 
چندانی ندارند، این حمایت ها در کشورهای 

دیگر نیز بررسی شدند.
در این گزارش بیان شــده: حمایت های 
مربوط به بازار کار بــه چند صورت در جهان 
ارائه می شــود: ایجاد انگیزه در کارفرما برای 
نگه داشتن کارگر، ایجاد انگیزه برای جذب 
کارگر جدید، ایجاد انگیزه برای کارجویی و 
ماندن در کار، افزایش سرمایه انسانی کارگر 
و بهبود جورســازی کارگر )مثــالً از طریق 
افزایش کارایی مراکز کاریابی( و کارفرما )از 

طریق گسترش مراکز کاریابی(.
 شرایطی که در آن استفاده از یارانه شبه 

نقد بر یارانه نقد مزیت دارند، عبارتند از:
۱. زمانــی که دولت بخواهــد به دالیلی، 
مصرف یک کاال یا خدمت خــاص را به افراد 

تحمیل کند )مانند شیر برای دانش آموزان(
2. تفکیک فقــرا از اغنیا با ارائــه یارانه به 
شکل کاالیی که فقط برای یک قشر جذاب 

است )مانند خانه کوچک(
3. سوق دادن افراد به ســوی رفتارهای 
سازنده )مثالً با ارائه آموزش یارانه ای انگیزه 

فرد برای ادامه تحصیل افزایش می یابد(
4. ایجاد تغییر در بازار یک کاال )مثالً ارائه 
مســکن یارانه ای می تواند موجب کاهش 

قیمت مسکن در کل بازار شود(
۵. مدیریت شکســت بازار )مثالً در مورد 
خدمات سالمت، سیســتم بازاری می تواند 
فشار زیادی بر مردم وارد کند و یک راه حل، 
ارائه خدمات سالمت ازسوی دولت به شکل 

یارانه شبه نقد است(
۶. برخی شــرایط خاص که اســتفاده از 
یارانه نقدی، مشکالت اجرایی ایجاد می کند.

انتصاب جدید در سازمان 
برنامه و بودجه کشور

با حکم مســعود میرکاظمــی، علیرضا 
علی احمدی به ســمت معاون امور علمی، 
فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه 

منصوب شد.
ــه گــزارش اقتصادآنالین، مســعود  ب
میرکاظمی رییس ســازمان برنامه و بودجه 
طی حکمی، علیرضا علی احمدی را به سمت 
معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی این 
ســازمان منصوب کــرد.وی دارای دکتری 
تخصصی مدیریت از دانشگاه تربیت مدرس 
و استاد تمام دانشــکده مدیریت، اقتصاد و 
مهندسی پیشرفت دانشــگاه علم و صنعت 
ایران است.شــایان ذکر است در سوابق علی 
احمدی تصدی وزارت آمــوزش و پرورش، 
ریاست کمیسیون سبک زندگی اسالمی_
ایرانی و مجری طراحی برنامه های ســبک 
زندگی اســالمی_ایرانی پیشرفت شورای 
عالی انقالب فرهنگی، مســئولیت دانشگاه 
پیام نور و عضویت در هیأت نظارت و بازرسی 

شورای عالی انقالب فرهنگی دیده می شود.

خبر

عبدالملکی؛

رابطهمستقیموزیرتعاونباشستاقطعشود

برایرفعبیعدالتییارانهایچهبایدکرد؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم معارفه 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در این 
سازمان باید سلســله مراتب رعایت شود و رابطه 
مســتقیم وزیر با شرکت ســرمایه گذاری تأمین 

اجتماعی قطع شود.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از فارس، حجت 
اهلل عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز 
در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی گفت: با توجه به اینکه باید هیات امنای 
سازمان تامین اجتماعی از نظر قانونی این انتصاب 
را تصویب کنند، فعال میرهاشم موسوی به عنوان 
سرپرست ســازمان تامین اجتماعی منصوب و به 
جای مصطفی ساالری مشغول به کار می شود و در 
اولین جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی 
مصوبه هیــات امنا و طــی مراحل قانونــی انجام 

می شود.
وی افزود: در ســازمان تامین اجتماعی سلسله 
مراتب باید رعایت شــود، متأســفانه در ۱۵ سال 
گذشته شرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی، 
شستا که زیر مجموعه ســازمان تامین اجتماعی 
است مستقیم با وزیر کار می کردند، باید از این پس 
این سلسله مراتب رعایت شود و شستا با مدیرعامل 
ســازمان تامین اجتماعی کار کنــد و اگر وزیر هم 
کاری با شستا داشت، از طریق مدیرعامل سازمان 

تامین اجتماعی باید اقدام شود.
عبدالملکی بــا بیــان اینکه ســازمان تامین 
اجتماعی با بیــش از ۵0 درصد مردم کشــور در 
ارتباط است، گفت: اموال این ســازمان متعلق به 
مردم و حق الناس اســت که صاحبان آن کارگران، 
کارفرمایان و شــرکای اجتماعی هستند و ما باید 

با تحول و افزایش بهره وری نســبت به امانت داری 
اموال مردم اقدام کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شاخص های 
مهم مورد انتظار در مدیریت جدید را تحول و جهش 
خدمات به مردم و همچنین کارآمدسازی مدیریت 
و افزایش بهره وری دانست و گفت: ما قائل به رعایت 

سلسله مراتب در سازمان تامین اجتماعی هستیم.
وی همچنین ۵ ویژگی انقالبی بودن، کارآمدی، 
دست پاک بودن، فسادستیزی و مردمی بودن را از 
ویژگی های مدیران دانست و گفت: دولت سیزدهم 
تاکید دارد همه مدیران بر اســاس این ۵ شاخص 

انتخاب شوند.
عبدالملکی همچنین گفت: بــا توجه به اینکه 
بعضی از مقررات کم فایده بــوده و باعث اذیت و آزار 
مردم می شــوند باید ظرف ســه ماه حجم ضوابط 

غیرضرور کاهش پیدا کند.
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی همچنین 
تمرکززدایی اختیارات را از دیگر سرفصل ها عنوان 
کرد و گفت: در استان ها برخی از مدیران کارآمدتر 
هســتند و باید اختیــارات به مدیران اســتانی و 

شهرستانی واگذار شود.
وی سرپرست جدید ســازمان تامین اجتماعی 
را فردی دانســت که ۱2 سال ســابقه مدیریت در 
وزارت رفاه سابق و همچنین صندوق بیمه عشایر و 
روستائیان دانست و افزود: وی همچنین در حوزه 
رفاه و تامیــن اجتماعی از صاحب نظران کشــور 
به شــمار می رود.در ادامه این مراســم از خدمات 
مصطفی ساالری مدیرعامل سابق تامین اجتماعی 
تقدیر شد و حکم سرپرستی میرهاشم موسوی در 

سازمان تامین اجتماعی اهدا شد.

آمارهای بین المللی نشان می دهد که ایران از کشورهایی است 
که بیشترین یارانه انرژی را در سطح جهان پرداخت می کند؛ با این 
حال به دلیل نابرابری در مصرف انرژی، همه مردم به ویژه اقشــار 
ضعیف به یکسان از یارانه ها برخوردار نمی شوند و جامعه با نوعی 

بی عدالتی یارانه ای رو به رو است.
به گزارش اقتصادآنالیــن به نقل از ایرنا، موضــوع یارانه هایی 
که دولت به شیوه های مختلفی پرداخت می کند، اگر مهمترین 
مساله روزِ اقتصاد کشور نباشــد بی گمان یکی از مهترین ها است 
و سروسامان دادن به آن بســیار ضروری و غیر قابل چشم پوشی 

است.
مســاله یارانه برخالف آنچه که گفته می شــود تنها کاهش 
هزینه های دولت نیســت، بلکه مهمتر از آن وجود بی عدالتی در 

توزیع ثروت در جامعه اســت. مساله این اســت که در میان همه 
کشورهای جهان، ایران از کشورهایی اســت که بیشترین یارانه 
را پرداخت می کند اما تأثیری در کاهش فقر و شکاف طبقاتی در 

کشور ندارد، یا دست کم اثر آن ملموس نیست.  
در بسیاری از کشورهای جهان دولت ها به صورت های مختلف 
به شهروندانشان یارانه می دهند. در نمودار زیر نشان داده شده که 
ایران همچنان بزرگترین تامین کننده انواع یارانه در جهان است. 
این آمار مربوط به ســال گذشته میالدی اســت و از سوی آژانس 

بین المللی انرژی منتشر شده است.
به گفته این آژانس، ارزش حمایت ضمنی از مصرف کنندگان 
داخلی در ســال 2020 به دلیل قیمت پاییــن نفت خام و ضعف 
شــرایط اقتصادی بیش از ۵0 میلیارد دالر کاهش یافت. با وجود 

چنین کاهشی باز هم ایران رتبه اول در پرداخت یارانه را دارد. یعنی 
در شرایط عادی)بدون کرونا و تحریم( یارانه بیشتری هم پرداخت 
می شود. ســوالی که به صورت جدی مطرح می شود این است که 

این همه یارانه به کسانی می رسد و آیا توزیع آن عادالنه است؟
نفت، گاز و برق ســه قلمرو اصلی پرداخت یارانه در ایران است. 
نکته قابل توجه این است که این یارانه به مصرف کننده نهایی داده 
می شود. یعنی کسانی که بیشتر مصرف می کنند یارانه بیشتری 
هم به آنها پرداخت می شود. اگر مصرف کننده نهایی، تولید کننده 
باشد ایرادی نیست. پرداخت یارانه با عنوان حمایت از تولید قابل 
توجیه اســت. اما خیل عظیمی از مصرف کنندگان تولید کننده 
نیستند و پرداخت یارانه به آنها توجیه اقتصادی و حتی انسانی هم 

ندارد.

پژوهشکده پولی و بانکی خواهان تشکیل بازار 
آتی در بورس کاال و برای پوشــش ریسک نرخ ارز 

شد.
ه گــزارش اقتصادآنالین به نقل از تســنیم،  ب
پژوهشــکده پولی و بانکی در گزارشــی با اشاره به 
الزامات تشــکیل بازار آتی ارز به منظور پوشــش 
ریســک نرخ ارز در ایران اعالم کرد: قــرارداد آتی 
ارز، تعهدی دو طرفه اســت که بر اساس آن مقدار 
مشخصی از پول پایه )پول خارجی( به نرخ معاوضه 
مشخص در تاریخ سررســید مشخص با پول دیگر 

)معموال پول داخلی(، معاوضه می شود.
عمده معامالت مشــتقات ارزی در سررســید 
کوتاه مدت انجام می شود. برای بیشتر ارزهای مهم 
بازار پیمان آتی ارز بصورت خارج از بورس بســیار 
نقدشونده با سررســیدهای یک تا شش ماه بیشتر 
رایج است و در موارد معدودی سررسیدهای سه تا 
پنج ســال نیز برای آنها وجود دارد. سررسید کمتر 
از یک ماه برای مشتقات ارزی و نیز سایر مشتقات 
در بورس های متشکل مرسوم نیست ولی در بازار 
خارج از بورس سررســیدهای کمتر از یک ماه نیز 

وجود دارد.
امروزه در کنار مشکالت موجود برای بازار نقدی 
ارز، نبود یک بازار متشــکل برای مشتقات ارزی از 
جمله قرارداد آتی در داخل، هزینه های گوناگونی 
برای سیاســت گذاران، تولیدکنندگان و سرمایه 
گذاران ایجاد کرده است. وجود بازار مشتقات ارزی 
می تواند دست کم بخشــی از ریسک های قیمتی 
ارز را پوشــش دهد و افقی کوتاه مدت برای فعاالن 

اقتصادی فراهم کند.
با وجود ابالغ آیین نامه اجرایی معامالت آتی ارز-

ریال در 2۹ تیر ســال ۸۹ به منظور پوشش نوسان 
نرخ ارز برای صادرکنندگان به دلیل مسائلی از قبیل 
غیررقابتی بودن نرخ تعیین شــده برای ارز توسط 
بانک، تحمیل کارمزدهــای قابل توجه به طرفین، 
وجود سررسید حداقل یک ماه و حداکثر دوازده ماه، 
هزینه های جانبی تعهد پیمان های آتی، امکان عقد 
پیمان تنها برای بنگاه های بزرگ و عدم وجود بازار 
ثانوی برای خرید و فروش این پیمان و وجود ریسک 
اعتباری در اتاق پایاپای، زمینه تشکیل بازار آتی ارز 

به شکل منسجم فراهم نشده است.
در سال های اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد 
تشکیل شده که به بازار معامالت فردایی ارز مشهور 
اســت. در این بازار ذینفعان بــازار ارز در پایان روز 
معامالتی، در رابطه با قیمــت ارز در روز آینده وارد 
معامله شده و بر اساس پیش بینی هایی که از نرخ ارز 
در روزهای آینده دارند، تعهدات دو طرف را بر عهده 

می گیرند.
برآوردها نشــان می دهد در حال حاضر روزانه 
حدود ۱00 میلیــون دالر معامله در بــازار آزاد ارز 
انجام می شود که حدود ۷0 میلیون دالر آن مربوط 

به بازار معامالت فردایی است. با توجه به مشکالت 
مختلفی کــه این بــازار از جهاتــی همچون عدم 
شفافیت، شبهه دار بودن معامالت و مانند آن دارد، 
تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم و رسمی می 
تواند ضمن برطرف کردن این مشــکالت، منافعی 
را نیز برای ذینفعان مختلف از جمله سیاســتگذار 

پولی، تولیدکنندگان و ... داشته باشد.
برخی از مهمترین الزامات تشکیل بازار 

آتی ارز:
با توجه به لزوم تفکیک بازار آتی ارز در ســطح 
خرد و کالن بهتر است در وهله اول این بازار بصورت 
محدود در بین کارگزاران عمــده و با مبالغ کمتر 
شروع شود و در صورت موفقیت آمیز بودن به تدریج 

دامنه آن گسترش یابد.
الزم است محوریت تشکیل بازار معامالت آتی 
ارزی نیز بر عهده بانک مرکزی باشد. گرچه انتقال 
شبکه معامالت آفشور خارج به داخل می تواند نقش 
مهمی در تقویت بازار آتی ارز و فراهم شدن امکان 
مدیریت بهتر آن توسط بانک مرکزی داشته باشد 
ولی لزومی ندارد تشکیل این بازار را منوط به انتقال 
شبکه معامالت آفشــور به داخل کرد و می توان در 

شرایط کنونی نیز این بازار را تشکیل داد.
اگر بانک مرکزی بخواهد به عنوان عرضه کننده 
اصلی در این بازار ایفای نقــش کند، نگرانی از عدم 
تحویل ارز در سررســید وجود دارد و ممکن است 
ریســک زیادی به بانک مرکزی تحمیل شود. لذا 
ضرورت دارد بانک مرکزی بیشــتر زمینه فعالیت 
سایر مشارکت کنندگان در این بازار را فراهم سازد 

و در قامت بازارگردان در این بازار ایفای نقش کند.
در کوتاه مدت می توان معامالت آتــی ارز را بر 
اســاس دو قالب حقوقی یعنی تعهد بیع در آینده 
و عقد صلح و با در نظر گرفتــن برخی مالحظات، 
طراحی کرد. بــرای اجرای صحیح هــر دو قالب 
حقوقی الزم اســت تدابیر مشخصی در نظر گرفته 
شــود تا معامالت مذکور حقیقتاً بر روی کاال )ارز( 

اتفاق بیفتد و نه بر روی تغییرات نرخ ارز.
با توجه به اینکه در سطح خرد، معامالت بیشتر 
بصورت توافقی انجام می شود، بهتر است در وهله 
اول معامالت آتی ارز بصورت پیمان آتی ارزی انجام 
شود تا انعطاف پذیری بیشتری از جهت سررسید و 

مبلغ قرارداد وجود داشته باشد.
با توجه به لزوم به حداقل رســاندن جهت دهی 
بازار آتی به بازار نقدی ارز، بهتر است نخست این بازار 
با سررســید کوتاه مدت حداکثر پنج روزه تشکیل 
شود و در عین حال امکان بستن موقعیت معامالتی 
از طریق انجام معامله معکوس برای فعاالن این بازار 

در صورت تأیید ناظر فراهم باشد.
با توجه به نزدیــک بودن نرخ ســنا )میانگین 
موزون نرخ بازار ارز( به نرخ بازار، بهتر است تا پیش 
از تعیین نرخ واحد برای بازار نقدی این نرخ به عنوان 

مرجع کشف قیمت در بازار آتی ارز مالک قرار گیرد.
با توجه به احتمال جهت دهــی بازار آتی به بازار 
نقدی ارز و بروز اختالل در نرخ هــای آنی، قرارداد 
آتی ارز باید به گونه ای طراحی شود که بنای اصلی 
در قرارداد بر تحویل فیزیکی ارز باشد مگر اینکه با 
تأیید ناظر امکان تسویه نقدی نیز فراهم شود. بهتر 
است همزمان با تشکیل بازار آتی ارز در کوتاه مدت، 
سیاســت های الزم برای مدیریت بازارهای رقیب 
به ویژه طال نیز مدنظر قرار گیرد. به منظور افزایش 
جذابیت بازار آتی ارز و کمک به تعمیق آن می توان از 
ابزارهای مالی مکمل همانند گواهی سپرده ارزی، 

صکوک ارزی و ... نیز استفاده کرد.
تشکیل بازار رسمی معامالت آتی ارز در بورس 
کاال، راهکار میــان مدت و بنیادیــن در این رابطه 
محسوب می شود و می توان از این بستر معامالتی 
جهت تشــکیل بازار معامالت مشتقه ارز در سطح 

خرد استفاده کرد.
در بخــش اثرگذاری بــازار بر بــازار نقدی این 
گزارش، هــدف اصلی از تشــکیل بــازار آتی ارز 
پوشش ریسک نرخ ارز عنوان شده است. به عقیده 

تحلیلگران در صورتی که شرایط محیطی مناسب 
و بازار نقد و آتی خوب عمل کنند، ثبات نسبی نرخ 
ارز منجر به ایجاد افق دید در آینده می شود و به این 
ترتیب در مدیریت انتظارات در رابطه با نرخ ارز مؤثر 
خواهد بود. از جمله نگرانی هایی که ممکن اســت 
در رابطه با تشکیل بازار آتی ارز وجود داشته باشد، 
احتمال جهت دهی این بازار به بازار نقدی ارز و بروز 

اختالل در نرخ های آنی است.
لذا حتــی اگر بــازار آتی به لحــاظ زمان بندی 
نوسانات قیمتی نقش پیشــرو را در تعیین قیمت 
بازار نقدی داشته باشد، به عنوان دلیلی بر نقش بی 
ثبات کننده بازار آتی نیست بلکه نشان دهنده آن 
است که بازار آتی با ویژگی هایی که دارد سریعتر و 

روانتر به اخبار واکنش نشان می دهد.
در تأیید این فرضیه، پژوهش ها در بورس کاالی 
شیکاگو نشان می دهد در سال ۱۹۹۶ بازار آتی ارز 
نقش پررنگتری در فرآیند کشف قیمت بازار نقدی 
داشــته اما در ســال 200۶ فرایند برعکس شده 
و راهبر بازار، بازار نقــدی بود. چنین تغییر رویه ای 
به شفافتر و کارآتر شــدن بازار نقدی در گذر زمان 

نسبت داده می شود.
تشکیل بازار رسمی معامالت آتی ارز در 

بورس کاال
اســتفاده از ظرفیت بورس کاال در تشکیل بازار 
آتی ارز از جمله الزامات تشکیل بازار آتی ارز در ایران 
شناخته شده اســت. از آنجا که بازارهای نقدی ارز 
اکثراً غیرمتشکل و غیرمتمرکز هستند و معامالت 
در مکان های مختلف و با قیمت های مختلف شکل 
می گیرند، ســرعت پاســخ این بازارها به اخبار به 
کندی صورت می گیرد. در واقع اگر کاال یا اوراقی در 
بازارهای متمرکز و از طریق سامانه های الکترونیکی 
معامله شود، انتشار اطالعات و کشف قیمت سریع 
تر اتفاق میافتد. برای مثال پژوهش ها نشــان می 
دهند که در مورد یورو، بازارآتی نقش پیشــرو را در 
تعیین قیمت نقــدی آن ایفا می کنــد و برعکس 
در مورد ین ژاپن، نقش پیشــرو بر عهده بازار نقدی 
است. در واقع هر دو بازار پیشرو با اینکه یکی از نوع 
آتی و دیگری از نوع نقدی است بصورت الکترونیکی 
هستند. بنابراین انتشار اطالعات در آنها در مقایسه 

با بازارهای غیرالکترونیکی سریعتر اتفاق می افتد.
ایجاد یک بازار متشکل آتی ارز بصورت مسنجم 
می تواند نقش مؤثری در مدیریت بازار ارز ایفا کند و 
تشکیل بازار رسمی معامالت آتی ارز در بورس کاال، 
راهکار میان مدت و بنیادین در این رابطه محسوب 
می شــود. به ویژه اینکه در حال حاضــر تجربه و 
چارچوب مقرراتی مشخصی در رابطه با تشکیل بازار 
مشتقات بر روی سایر دارایی های پایه مانند سکه یا 
زعفران در بورس کاال وجــود دارد و می توان از این 
بستر معامالتی جهت تشکیل بازار معامالت مشتقه 

ارز در سطح خرد استفاده کرد.

پژوهشکده پولی و بانکی تشریح کرد؛

الزامات تشکیل بازار آتی ارز در ایران 
 پوشش نوسانات نرخ ارز با تشکیل بازار آتی

عضو کمیســیون طرح، برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه 
تجربه اعمال سیاســت ارز ترجیحی در 3 ســال گذشــته نشان 
می دهد نرخ تورم کاالهایی که مشــمول این ارز شــدند، بیش از 
نرخ تورم ســایر کاالها اســت.از دیدگاه بســیاری از کارشناسان 
اقتصادی سیاســت ارز ترجیحــی با ایجاد اختــالف میان قیمت 
ارز آزاد و دولتــی به جای ایفای نقش حمایتی بــرای عامه مردم و 

برای مفســدان و رانت جویان جذابیت باالیی داشته که آن ها را به 
سمت سوءاستفاده هر چه بیشــتر از فضای موجود سوق می دهد.
در همین ارتباط محســن زنگنه، عضو کمیســیون طرح، برنامه و 
بودجه مجلس، با اشــاره به هدف دولت دوازدهم از تخصیص ارز 
ترجیحی به برخی کاالهای اساســی و از جمله دارو، اظهار داشت: 
هدف از اختصاص این ارز به 2۵ گروه کاالیی مورد اســتفاده عموم 

مردم این بوده که بتوان بار مالی حاصــل از افزایش قیمت دالر در 
ســال ۹۷ را برای این کاالها کاهش داد.عضو کمیســیون برنامه و 
بودجه مجلس افزود: به دنبال افزایش قیمت دالر، افزایش قیمت 
برخی کاالهای وارداتی به خصوص خوراک دام و دارو فشار زیادی 
روی مردم تحمیل کرد و دولت برای کاهش این فشار سیاست ارز 

ترجیحی را اتخاذ کرد. 

محسن زنگنه؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی مانع افزایش تورم نشد نحوه ثبت  نام وام کرونایی 
اصناف چگونه است؟

اتاق اصنــاف ایــران در اطالعیه ای از 
تمدید مهلت ثبت نام تسهیالت ۱2 درصد 
برای ۱4گروه شغلی و همچنین تاالرداران 

خبر داد.
به گــزارش اقتصادآنالین ؛بر اســاس 
اطالعیه اتــاق اصنــاف ایــران و مصوبه 
کارگــروه مقابله با پیامد هــای اقتصادی 
ناشــی از شــیوع کرونا، فعاالن ۱4 گروه 
از مشــاغل اعــم از صنفی و غیــر صنفی 
)شامل ۸۵0 زیر رســته( که در ذیل به آن 
اشــاره خواهد شــد می توانند تا پایان آذر 
۱400 با مراجعه به ســامانه کارا به نشانی 
kara.mcls.gov.ir نسبت به ثبت نام 

تسهیالت ۱2 درصدی ثبت نام کنند.
فهرست گروه های شغلی مشمول این 

تسهیالت:
۱- مراکز تولیــد و توزیع غذا های آماده 
اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخی ها، قهوه 

خانه ها و اغذیه فروشی ها
2- مراکز مربوط به گردشــگری شامل 
هتل ها، هتل آپارتمان هــا، مجتمع های 
جهانگردی و گردشگری، مهمان پذیرها، 
مهمان ســراها، مســافرخانه ها، مراکــز 
بوم گــردی، مراکــز اقامتــی، پذیرایی، 
تفریحی، خدمــات بین راهــی، موزه ها و 

زائرسرا ها
3- حمل و نقل عمومی مســافر برون 
شــهری اعم از هوایــی، جــاده ای ریلی و 

دریایی
4- حمل و نقل عمومی مســافر درون 

شهری
۵- دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری 

و زیارتی
۶- تولید و توزیع پوشاک

۷- تولید و توزیع کیف و کفش
۸- مراکز توزیع آجیل خشکبار، قنادی 

بستنی و آبمیوه
۹- مراکــز باشــگاه ها و مجتمع های 

ورزشی و تفریحی
۱0- مراکز باشــگاه ها و مجتمع های 

ورزشی و تفریحی
۱۱- مراکز تولیــد و توزیــع و فروش 

صنایع دستی
رانندگــی  آموزشــگاه های   -۱ 2

آرایشگاه ها سالن های زیبایی و گرمابه ها
۱3- موسسات خصوصی دارای پروانه 
بهره برداری از وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی که در حوزه های درمانی 
و تشخیصی و آزمایشگاهی و پاراکلینیکی 

فعال هستند
۱4- واحد های پرورش مرغ گوشــتی 
و مرغ مــادر مراکز تولیــد محصوالت گل 
خانه ای ســبزی و صیفی جات صادراتی و 
مراکز تولید و عرضه گل و گیاهان زینتی و 

ماهیان زینتی
مهلت ایــن ثبت نام پیش تر تــا پایان 

شهریور بود که 3ماه تمدید شد.
بــر این اســاس بــه تعــداد کارکنان 
واحد های ثبت نام شــده، اعم از بیمه شده 
و بیمه نشــده، ۱2 تا ۱۶ میلیون تومان وام 
۱2 درصد، با باز پرداخت 22 ماهه اقساط 
و 2 ماه تنفــس )مجموعا 24 مــاه( تعلق 

می گیرد.
تاالرداران به جای سامانه کارا به اتحادیه 

مراجعه کنند
تاد ملــی مقابله بــا کرونا بــه موجب 
خسارت سنگین تاالرداران طی ۱۹ ماهه 
شیوع کرونا و تعطیلی های مکرر این صنف، 
تسهیالت ویژه ای به تاالر ها و باغ- تاالر ها 
اختصاص داد که بر اســاس متــراژ آن ها 

تعیین و تایید خواهد شد.
تــاالرداران و دارندگان بــاغ- تاالر با 
مراجعه به اتحادیه مربوط در شهرستان 
خود ثبت نــام اولیــه را انجــام خواهد 
داد و پس از بازرســی اتحادیــه، میزان 
تسهیالت از ۱۵0 تا 4۵0 میلیون تومان 
تعیین و فهرســت آن ها توسط اتحادیه و 
اتاق شهرستان در سایت ایرانیان اصناف 

ثبت خواهد شد.
مهلت ارسال این فهرست تا پایان مهر 
۱400 تمدید شده است، لذا آن دسته از 
تحادیه هایی که فهرست خود را ارسال  ا
کرده، امــا تاالر جامانــده ای دارند، الزم 
است نسبت به ارســال فهرست تکمیلی 
اقدام کنند و آن دســته از شهر هایی که 
هنوز این فهرست را ارسال نکرده اند ملزم 
هســتند تا در مهلت داده شده، از طریق 
تاق اصناف شهرســتان فایل لیســت  ا
تاالرداران را در ســامانه ایرانیان اصناف 

بارگذاری کنند.
تسهیالت این دســتورالعمل طی عقد 
مرابحه عام بــه صورت یــک مرحله ای با 
نرخ ۱2 درصد و اقساط 22 ماهه پرداخت 
می شود. مدت دو ماه نیز برای بازپرداخت 
قسط اول این تســهیالت پس از اخذ آن، 
تنفس محاســبه و اعمال خواهد شد که 
مجموعاً دوره اقســاط و تنفــس 24 ماه 

خواهد بود.
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  سال هفتم

فرابورس

عرضه اولیه ســهام شــرکت ریل پرداز نوآفرین روز دوشنبه 22 
شهریور ماه ۱400 در فرابورس ایران انجام می شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )ســنا(، شرکت فرابورس 
ایران با انتشــار اطالعیه ای از عرضه اولیه ســهام شرکت ریل پرداز 

نوآفرین با نماد »حآفرین۱« به شیوه ثبت سفارش خبر داد.
براساس این اطالعیه، شرکت توســعه تجارت صبا منطقه آزاد 

انزلی و شــرکت تدبیر روشــن تجارت منطقه آزاد انزلی به عنوان 
متعهدین عرضه سهام یادشده، معرفی شده اند.

همچنین، کارگــزاری اقتصاد بیــدار به عنوان مشــاور عرضه، 
شــرکت تامین ســرمایه دماوند به عنوان متعهد خرید و صندوق 
ســرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الجــورد دماوند به عنوان 

بازارگردان اعالم شده اند.

تعداد کل ســهام قابل عرضه، 3۷۱ میلیون و 400 هزار ســهم، 
معادل ۵ درصد از کل سهام شرکت است. همچنین، حداکثر سهام 
قابل خریداری توســط هر شــخص حقیقی و حقوقی، ۷4 میلیون 
سهم، قیمت  نهایی ارزش گذاری ۵ هزار و 402 ریال، قیمت مبنا، 3 
هزار و 30 ریال و دامنه قیمت در ثبت سفارش از مبلغ 2 هزار و ۷2۷ 

ریال تا 3 هزار و 333 ریال قید شده است.

عرضه اولیه »حآفرین۱« در فرابورس
خبرمیز خبر 

آیفکس دوش به دوش 
بورس تهران

امروز شــاخص فرابورس بیــش از 333 
واحد افزایش داشــت و بر کانال 22 هزار و 

۷42 واحد ثابت ماند.
به گــزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه 
)ســنا(، در جریان معامالت نخستین روز 
هفته در فرابورس ایران، چهار میلیارد و ۹۷۹ 
میلیون برگه سهم به ارزش ۱۶0 هزار و ۸۷4 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
امــروز نمــاد پلیمــر آریــا ساســول 
)آریــا(، پتروشــیمی زاگــرس )زاگرس(، 
ســرمایه گذاری صبا تامین )صبــا(، بیمه 
پاســارگاد )بپــاس(، فرابــورس ایــران 
)فرابــورس(، تولیــد نیروی بــرق دماوند 
)دماوند(، بانــک دی )دی(، مدیریت انرژی 
تابان هور )وهــور(، گروه ســرمایه گذاری 
میراث فرهنگی )سمگا( و بیمه کوثر )کوثر( 

تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.
همچنین  صنعتی مینو )غصینو(، شرکت 
آهن و فوالد ارفع )ارفع(، سهامی ذوب آهن 
اصفهان )ذوب(، توزیع داروپخش )دتوزیع( و 
پخش البرز )پخش( با تاثیر منفی بر شاخص 

فرابورس همراه بودند.

آغاز پذیره نویسی اوراق 
مرابحه کرمان موتور در 

فرابورس
اوراق مرابحه شــرکت کرمان موتور در 
نماد »کرمان03« که بــا هدف تامین مالی 
جهت خرید قطعات و مجموعه های تولید 
خودرو منتشر شده است از امروز چهاردهم 
شــهریورماه به مــدت ســه روز کاری در 
بازار ابزارهــای نوین مالی فرابــورس ایران 

پذیره نویسی می شود.
به گــزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه 
)ســنا( و به نقل از شــرکت فرابورس ایران، 
اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور به تعداد 
3 میلیارد و ۵00 میلیون ورقه به مبلغ اسمی 
هر ورقه ۱00 هزار تومــان و ارزش کل 3۵0 

میلیارد تومانی انتشار یافته است.
از مشخصات اوراق مرابحه کرمان موتور 
باید به سررسید 3۶ ماهه و نرخ ۱۸ درصدی 
آن اشاره کرد که مواعد پرداخت سود نیز هر 
شش ماه یکبار از تاریخ انتشار در نظر گرفته 

شده است.
ناشــر اوراق کرمان موتور، شرکت واسط 
مالی شــهریور ســوم اســت که در زمینه 
خریدوفروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی 
جهــت انتشــار اوراق بهادار بــرای تامین 
طرح های مالی مبتنی بر عقود اســالمی، 
مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار 

و ... فعالیت می کند.
شــرکت کرمان موتور نیز به عنوان بانی 
این اوراق در زمینه ساخت، مونتاژ، توزیع و 
فروش اتومبیل های سواری و ارائه خدمات 

پس از فروش محصوالت فعال است.
از دیگر ارکان این اوراق، تامین ســرمایه 
تمدن به عنــوان متعهد پذیره نویســی و 
بازارگردان، بانک تجارت به عنوان ضامن و 
موسسه حسابرسی بصیر محاسب توس به 

عنوان حسابرس نقش آفرینی می کنند.
همچنین شــرکت کارگزاری کارآمد به 
عنوان عامل فــروش اوراق مرابحه کرمان 
موتور در نظر گرفته شــده اســت  و شرکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه نیز به عنوان عامل پرداخت این اوراق، 
مسئولیت پرداخت در سررسید را برعهده 

دارد.

جابجایی ۵.۵ میلیارد سهم 
در آیفکس

در جریــان معامالت امروز، )یکشــنبه، 
چهاردهــم شــهریور ماه( شــاخص کل 
فرابورس با کاهش 4۸.۹2 واحدی به رقم 22 

هزار و ۶۹3 واحد رسید.
به گــزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه 
)ســنا(، برپایه معامالت دومین روز هفته 
فرابورس ایران، بیــش از ۵ میلیارد و 4۸4 
میلیون ســهم، حق تقــدم و اوراق بهادار 
بــه ارزش ۱۷۹ هزار و ۹02 میلیــارد ریال 

دادوستد شد.
در جریــان معامالت امــروز فرابورس 
ایران، شــرکت  فرابورس ایران با ۱۱ واحد، 
شــرکت تولید نیروی برق دماونــد با ۸.۷ 
واحد، بیمــه کوثر با ۸.42 واحد، شــرکت 
توسعه مسیر برق گیالن با ۷ واحد و شرکت 
مدیریت انرژی امید تابان هور با ۶.۵۵ واحد 
بیشــترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص 

داشتند.
در مقابــل، شــرکت ســرمایه گذاری 
صبا تامین با 4۱.۸۷ واحد، شــرکت فوالد 
هرمــزگان جنوب بــا 4۱ واحد، شــرکت 
صنعتی مینو با ۱۶ واحد، شرکت پلیمر آریا 
ساسول با ۱3.۵ واحد و شرکت پتروشیمی 
زاگرس با ۹.۹۵ واحد بیشترین تاثیر منفی را 

بر شاخص فرابورس داشتند.

 عرضه اولیه »فجهان۱« 
در فرابورس

عرضــه اولیه ســهام مجتمــع فوالد 
سیرجان روز چهارشــنبه ۱۷ شهریور ماه 

۱400 در فرابورس ایران انجام می شود.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه 
)ســنا(، شــرکت فرابورس ایران با انتشار 
اطالعیه ای از عرضه اولیه ســهام مجتمع 
فوالد سیرجان با نماد »فجهان۱« به شیوه 

ثبت سفارش خبر داد.
براســاس این اطالعیه، شــرکت ملی 
صنایــع مس ایــران و موسســه صندوق 
بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران 
به عنوان متعهدین عرضه ســهام یادشده، 

معرفی شده اند.
همچنیــن، کارگــزاری ارگ هومن به 
عنوان مشاور عرضه، شرکت سرمایه گذاری 
آتیه اندیشــان مس به عنوان متعهد خرید 
و صنــدوق ســرمایه گذاری اختصاصی 
بازارگردانــی امیــد ایرانیان بــه عنوان 

بازارگردان اعالم شده اند.
تعداد کل سهام قابل عرضه، 4 میلیارد 
ســهم، معــادل ۱0 درصد از کل ســهام 
شرکت اســت. همچنین، حداکثر سهام 
قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی 
و حقوقی، ۸ هزار ســهم، قیمــت  نهایی 
ارزش گذاری ۵ هــزار و ۶۱3 ریال، قیمت 
مبنا، ۵ هزار ریال و دامنــه قیمت در ثبت 
سفارش از مبلغ 4 هزار و ۵00 ریال تا ۵ هزار 

و ۵00 ریال قید شده است.

 بازگشت آیفکس 
به مدار صعود

در جریان معامالت امروز، )دوشــنبه، 
پانزدهم شهریور ماه( شاخص کل فرابورس 
با افزایش ۷۱.3۹ واحدی به رقم 22 هزار و 

۷۶4 واحد رسید.
ه گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه  ب
)ســنا(، برپایه معامالت سومین روز هفته 
فرابورس ایران، بیــش از ۵ میلیارد و ۱۷2 
میلیون ســهم، حق تقــدم و اوراق بهادار 
به ارزش 2۱۵ هــزار و 2۱ میلیــارد ریال 

دادوستد شد.
در جریــان معامالت امــروز فرابورس 
ایران، بیمه پاسارگاد با ۱0۵ واحد، شرکت 
پاالیش نفــت الوان با ۱۱ واحد، شــرکت 
تولید نیروی برق دماوند با ۹ واحد، شرکت 
صنعتی مینو با ۸ واحد و گروه توسعه مالی 
مهر آینــدگان با ۶ واحد بیشــترین تاثیر 

مثبت را بر رشد شاخص داشتند.
در مقابل، شرکت ســرمایه گذاری صبا 
تامین با 2۷ واحد، شــرکت ســنگ آهن 
گهر زمین با 2۶ واحد، شــرکت پلیمر آریا 
ساسول با 2۶ واحد، شرکت فوالد هرمزگان 
جنوب بــا 22 واحد و شــرکت فرابورس 
ایران با ۱۶ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر 

شاخص فرابورس داشتند.

با کاهش 99 واحدی
آیفکس در جا زد

در جریان معامالت امروز، )سه شــنبه، 
شــانزدهم شــهریور ماه( شــاخص کل 
فرابورس با کاهــش ۹۹ واحدی به رقم 22 

هزار و ۶۶۵ واحد رسید.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه 
ا(، برپایه معامــالت چهارمین روز  ن ـ )سـ
هفته فرابورس ایران، بیــش از 3 میلیارد 
و ۶۹4 میلیون ســهم، حق تقــدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۱34 هــزار و 2۱۹ میلیارد 
ریال دادوســتد شــد.در جریان معامالت 
امروز فرابورس ایران، بیمه پاسارگاد با ۱33 
واحد، شرکت ســرمایه گذاری صبا تامین 
با 3۷ واحد، شــرکت صنایع ماشین های 
اداری ایران با ۷ واحد، شرکت پاالیش نفت 
الوان با 2.۱۶ واحد و شرکت ریل سیر کوثر 
با 2 واحد بیشــترین تاثیر مثبت را بر رشد 

شاخص داشتند.

معامالت قراردادهای 
اختیار معامله »کچاد« آغاز 

می شود
دوره معامالتــی قراردادهــای اختیار 
معامله خرید و فروش بر ســهام شــرکت 
عدنی و صنعتی چادرملو در سررســید  م
دی ۱400، از سه شــنبه، ۱۶ شهریور ماه 
۱400، در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار 
تهران آغاز می شود.به گزارش پایگاه خبری 
بازار سرمایه )سنا(، شــرکت بورس تهران 
ا انتشار اطالعیه ای از آغاز دوره معامالتی  ب
راردادهای اختیار معامله خرید و فروش  ق
ر سهام »کچاد« از ۱۶ شهریور ماه لغایت  ب
۵ دی ماه سال جاری خبر داد.براساس این 
اطالعیه، معامالت مربوط به این قراردادها 
تنها به صورت برخط بــوده و تنها از طریق 
کارگزارانی که مجــوز معامالت برخط در 

این بازار را دارند، قابل انجام است.

یکی دیگر از زیرمجموعه های فدک راهی بازار سرمایه شد

»حآفرین« به زودی در تابلو معامالت فرابورس
مدیرعامل شــرکت ریل پرداز نوآفرین در نشست خبری ویژه 
عرضه اولیه ســهام این شــرکت که بعد از ظهر امروز در فرابورس 
ایران برگزار شد، به تشریح عملکرد این مجموعه پرداخت و با بیان 
اینکه این شرکت در ســال ۱3۸۶ با نام فنی مهندسی ریل صنعت 
نوآفرین ثبت شــد و ســپس تغییر نام پیدا کرد، گفت: ریل پرداز 
نوآفرین از زیرمجموعه های هلدینگ ارزش آفرینان فدک است و 
پنجمین شــرکت زیرمجموعه این هلدینگ محسوب می شود که 

به بازار سرمایه وارد می شود.
به گــزارش مدیریــت ارتباطــات فرابــورس ایــران، محمد 
ذوالقــدری، موضــوع فعالیت این شــرکت را زنجیــره خدمات 
حمل و نقل مســافری عنوان کرد و گفــت: ریل پــرداز نوآفرین 
۶۸ دســتگاه واگن و ۶ لوکوموتیو فعال داشــته و انواع کالس های 
خدماتی مختلف برای سرویس ها را  دارد که فروش محصوالت فنی 
به شــرکت های ریلی نیز دومین حوزه فعالیت این شرکت به شمار 

می رود.
به گفته ذوالقــدری، »حآفرین« دو شــرکت زیرمجموعه دارد 
که دلیجان طالیی شــکوه پارس با نماد »حشــکوه« در تابلو زرد 
بازار پایه فرابورس درج نمــاد و ریل گردش ایرانیــان نیز در نماد 

»حگردش« در بازار پایه تابلو زرد بازگشایی شده است.
مدیرعامل حآفرین با اشاره به اینکه ماموریت این شرکت، ارائه 
خدمات مســافرتی زیارتی با قیمت مناسب است و با ارائه خدمات 
مناســب، تصویر جدیدی از خدمات ریلی مسافری ارائه کرده ایم، 
افزود: از سوی دیگر همواره دغدغه مدیران ارشد حآفرین این بوده 
که سرویس مناســب و درخور به زائران حضرت امام رضا )ع( ارائه 

کنند.
وی در ادامــه از وارد کــردن اولین قطــار ۵ ســتاره مبتنی بر 
استانداردهای تعیین شــده به ناوگان ریلی کشور از سوی شرکت 
ریل پرداز نوآفرین خبر داد و گفت: این قطار توســط معتبرترین 
مرکز تســت ناوگان ریلی، بررسی شــده و مورد تایید قرار گرفته 
اســت، ضمن آنکه طراحی دکوراســیون داخلــی آن مبتنی بر 

استانداردهای ارگونومی و نیازهای مسافران است.
ذوالقدری در بخش دیگری از این نشست خبری با بیان اینکه در 
ریل پرداز نوآفرین عالوه بر سرویس حمل و نقل ریلی، زنجیره سفر 
را نیز کامل می کنیم، اضافه کرد: طیف وســیعی از صنایع مختلف 
از واگن ســازی تا صنایع ظریف در کنار یکدیگر جمع شــده اند تا 
ریل پرداز نوآفرین شــکل بگیرد و احتمال اینکه دوباره بتوان این 
زنجیره صنعت را کنار هم تجمیع کرد بســیار محدود است، از این 

رو خلق دوباره مجموعه ای مشابه با حآفرین بسیار محدود خواهد 
بود.

معافیت حمل ونقل ریلی از مالیات
مدیرعامل شرکت ریل پرداز نوآفرین با اشــاره به اینکه تمامی 
فعالیت های مربوط به حمل ونقل ریلــی از پرداخت مالیات معاف 
هســتند، عنوان کرد: این شــرکت دارای مزیت های رقابتی است 
به نحوی کــه زنجیره خدمــات را تکمیل و عالوه بــر حمل ونقل، 

سرویس هتلینگ و پکیج کامل سفر را نیز ارائه می کند.
ذوالقدری با بیان اینکــه این مجموعه به عنــوان برترین قطار 
مسافری انتخاب شده و تمامی قطارهای آن ۵ ستاره است، گفت: 
پس از کرونا، گردشــگری تا حدی آســیب دید اما اقداماتی برای 
کنترل این موضوع داشتیم و در این زمینه اولین شرکتی بودیم که 

کوپه های آن ضدعفونی و پلمپ می شد.
به گفته وی همچنیــن در این مجموعه، غذا توســط کترینگ 
اختصاصي و با استانداردهای بین المللی ارائه می شود و جابه جایی 

مسافران نیز با رعایت پروتکل های بهداشتی صورت می گیرد.
وی در همین زمینه افزود: ریل پــرداز نوآفرین همچنین برنامه 
دارد از 2۵ واگن تا پایان ســال جاری بهره برداری کند و به موازات 
آن اجاره یا خرید ناوگان شرکت های رقیب را نیز در دست بررسی 

دارد.
تفکیک چهار محل درآمــدی در گزارش ارزش گذاری 

»حآفرین«
نوبخت، مدیر ارزش گذاری کارگــزاری آینده نگر خوارزمی نیز 
به عنوان نماینده نهاد ارزش یاب شــرکت ریل پــرداز نوآفرین در 
ادامه این مراســم با تاکید بر اینکه در بحث ارزش گذاری مجموعه 
حآفرین مهمترین نکات در نظر گرفته شــده دو اصل بی طرفی و 

محافظه کاری بوده اســت، گفت: شــرکت ریل پرداز نوآفرین از 4 
محل کســب درآمد دارد که در ارزش گذاری نیــز آن درآمدها به 

تفکیک بررسی شده است.
وی در خصوص 4 محل درآمدی حآفرین گفت: این شرکت از 4 
محل بلیط، کشش لوکوموتیوهای باری، فروش مجموعه قطعات 
و یارانه ســوخت کســب درآمد دارد که در این موارد در گزارش 

ارزش گذاری بررسی و مفروضات مطرح شده است.
نوبخت با اشاره به درآمد حآفرین از یارانه سوخت اظهار داشت: 
مطابق ماده ۱2 قانون رفع موانع رقابت پذیر تولید، شــرکت های 
خصوصی که نسبت به اضافه کردن ناوگان حمل و نقلی خود اقدام 
می کنند به میــزان افزودن ناوگان جدید مشــمول دریافت یارانه 
صرفه جویی در مصرف سوخت هستند که ارقام این بخش نیز مثل 

سایر بخش ها با فرض محافظه کارانه محاسبه شده است.
معافیت مالیاتی 100 درصدی 10 ساله

وی با اشــاره به مزیت مهم مجموعه ریل پــرداز نوآفرین اظهار 
داشــت: ســهامداران در نظر بگیرند یکی از مزایای این شرکت و 
شرکت های زیرمجموعه آن معافیت مالیاتی صددرصدی است، به 
این ترتیب که مطابق ماده ۱32 قانون مالیات های مستقیم شرکت 
ریل پــرداز نوآفرین و شــرکت های زیرمجموعــه اش از معافیت 

مالیاتی برخوردار هستند.
بــه گفتــه وی ســرمایه گذاری در صنعــت ریلــی معــادل 
ســرمایه گذاری در مناطق کمتر توســعه یافته اطالق می شود و 
بنابراین به مدت ۱0 ســال مالیات شــرکت و زیرمجموعه ها صفر 

است.
نوبخت در ادامه بــه بحث تخمین ارزش نهایی نیز اشــاره کرد 
و گفت: در این بخش هم از 4 مدل اســتفاده شــده که در گزارش 
ارزش گذاری آمده اســت.در این بخش بیشــترین وزن با توجه به 
اهمیتی که جریان نقدینگی )cash flow( برای سرمایه گذاران 
دارد به مدل هایی اختصاص یافته که مبتنی بر این متغیر هســتند 
و پی بر ای فورواردی ۱4 مدنظر قــرار گرفته که میانگین پی بر ای 

فوروارد صنعت حمل و نقل ریلی است.
وی در پایان با اشــاره به اینکه گزارش ارزش گذاری شــرکت 
ریل پرداز نوآفرین در ســایت کدال قرار گرفته اســت، گفت: این 
گزارش می تواند برای تصمیم گیری سرمایه گذاران و فعاالن بازار 

مفید باشد.
الزم به ذکر اســت جزئیات کامل این نشست در سایت واچار به 

نشانی www.WacharTv.com قابل مشاهده است.

مدیرعامل توســن با اعالم اینکه شــرکت 
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین ۷0 درصد 
از سود سال ۹۹ یعنی ۷۱ تومان به ازای هر سهم 
را تقسیم کرده اســت، اضافه کرد: دارایی های 
مشهود و نامشــهود این شــرکت رقمی بین 
۱۶00 تا ۱۷00 میلیارد تومان است که از نگاه 
ما، پرســنل این مجموعه و تفکر آینده سازی و 
نوآفرینی در توسن، دارایی واقعی به شمار این 

مجموعه به شمار می روند.
اولین نشســت خبری عرضه اولیه ســهام 
شرکت توسعه ســامانه های نرم افزاری نگین 
ا نماد معامالتی »توســن« به منظور معرفی  ب
خدمات و حوزه فعالیت، مروری بر صورت های 
مالی و تشریح چشم انداز و برنامه های آتی این 
شــرکت امروز در فرابورس ایران برگزار شد که 
در ابتدای این نشست بنیانگذار شرکت توسعه 
سامانه های نرم افزاری نگین با نماد »توسن« با 
اشاره به اینکه توسن یک ابزارساز و تولیدکننده 
نرم افزارهای بانکی است، گفت: شرکت توسن 
اولین بار محیط تولید را تجــاری کرد و عمده 
ویژگی آن ریسک پذیری و پیشــگام بودن در 

به کارگیری فناوری بوده است.
به گــزارش مدیریت ارتباطــات فرابورس 
ایران، ولی اله فاطمی اردکانی با تاکید بر اینکه 
اگر فناوری، به روز نشــود، فرصت های تجاری 
نســل های قبلی نیز کــم کم از بیــن می رود، 
اظهار کرد: شرکت توســن امروز توانسته نسل 
ســوم نرم افزارهای خود را به بــازار عرضه کند 
تا بانک های کشــور را بــرای ورود به بانکداری 
دیجیتال که به بانکداری شناختی نیز معروف 
بوده و بر مبنای هوش تجاری و هوش مصنوعی 

طراحی شده است، آماده  کند.
وی شرکت توسعه ســامانه های نرم افزاری 
نگیــن را به عنــوان برند جهانی کــه در اغلب 
فضاهای نوآوری شناخته شــده است، معرفی 
کرد و گفت: همواره پتانسیل های بزرگی برای 
درآمدزایی در این مجموعه وجود دارد؛ چراکه 
ارائه دهنده نسل جدید خدمات در کشور است و 
با عبور از بانکداری سنتی، این مجموعه در آینده 

تحول ساز خواهد بود.
بــه گفتــه فاطمــی اردکانی، توســن از 
زیرســاخت های ملی بانکداری نیز همیشــه 
جلوتر بوده و اولین نرم افزار اینترنت بانک کشور 
را طراحی کرده که در ســال ۸4 رونمایی شده 

است.

وی در ادامه به اینکه در ســال ۹۵ حدود 40 
میلیون نفر به واسطه بانک ها از خدمات توسن 
بهره مند می شدند، اشاره کرد و افزود: این رقم 
در ســال ۱400 به ۸0 میلیون رسیده است و 
از آنجا که پیش از این بیشــتر بــرای بانک ها و 
شرکت ها تولید محصول می کردیم، رفته رفته 
تالش داریم به صورت مســتقیم نیز به مردم 

سرویس ارائه  کنیم.
بنیانگذار شــرکت توســعه ســامانه های 
نرم افزاری نگین استفاده 42 درصد از بانک های 
فعال در کشــور از نرم افزار بانکداری متمرکز 
توســن را حاکی از اعتماد ایــن بانک ها به این 

مجموعه و خدمات آن دانست.
فاطمــی اردکانی در بخش دیگــری از این 
نشست خبری با بیان اینکه توسن در حال کار 
روی بحث اعتبارسنجی بر اساس شهرت است، 
گفت: ما معتقدیم که در نسل بعدی بانکداری 
کشــور باید وثیقه و پشــتوانه های مشهود و 
فیزیکی حذف شده و دارایی های نامشهود اعم 
از اعتبار فردی و اجتماعی افراد، حسن شهرت، 

میزان کارآفرینی و ... به اعتبار تبدیل شود.

سرمایه فعلی توســن 204 میلیارد 
تومان است

مدیرعامل شــرکت توسعه ســامانه های 
نرم افزاری نگین، ســرمایه اولیه این شــرکت 
در چنــد ســال اول را حــدود ۱00 میلیون 
تومان اعالم کــرد و گفت: توســن از محدود 
مجموعه های فعال در حوزه نوآوری اســت که 

بدون ســرمایه گذار و حمایت مســتقیم یک 
بانک، فعالیت خود را شروع کرد و در حال حاضر 

سرمایه آن به 204 میلیارد تومان رسیده است.
به گفته وی بــا وجود اینکــه تمرکز اصلی 
توســن به نوآوری و نوآفرینی بوده اســت اما 
درآمدهای این شرکت در سال ۹۹ حدود 320 
میلیارد تومان بوده که پیش بینی شده است تا 

پایان ۱400 به 420 میلیارد تومان برسد.
فاطمی اردکانی با اعالم اینکه شرکت توسعه 
سامانه های نرم افزاری نگین ۷0 درصد از سود 
ســال ۹۹ یعنی ۷۱ تومان به ازای هر ســهم را 
تقســیم کرده اســت، اضافه کرد: دارایی های 
مشهود و نامشــهود این شــرکت رقمی بین 
۱۶00 تا ۱۷00 میلیارد تومان است که از نگاه 
ما، پرســنل این مجموعه و تفکر آینده سازی و 
نوآفرینی در توسن، دارایی واقعی به شمار این 

مجموعه به شمار می روند.
وی همچنین در خصوص تعداد سهامداران 
فعلی توسن پیش از ورود به بازار سرمایه، اظهار 
کرد: این شرکت دارای ۹ سهامدار حقوقی بوده 
و حدود 2۵0 نفر از پرسنل این مجموعه که طی 
سال های مختلف با توســن همکاری کرده  و 
ممکن است در حال حاضر در مجموعه حضور 

داشته باشند یا خیر، نیز سهامدار آن هستند.
مدیرعامل شــرکت توسعه ســامانه های 
نرم افزاری نگین، صحبت های خود را با اشــاره 
به دورنمای آتی این شــرکت پایان داد و گفت: 
چشم انداز آینده توســن که در سال ۸4 تدوین 
شد این است که در ســال ۱404 در جمع ۱4 

شرکت برتر ارائه دهنده سرویس های بانکداری 
در جهان و برتریــن ارائه دهنــده راهکارهای 
بانکداری اسالمی در دنیا قرار گیرد که البته از 
وضعیت محدودیت ها و تحریم ها نیز متاثر است 
اما در راستای رســیدن به این هدف همواره در 

تالش هستیم.
صادرات محصوالت توسن به 6 کشور 

مختلف
در ادامه نشســت خبری ویــژه عرضه اولیه 
سهام شرکت توسعه ســامانه های نرم افزاری 
نگین، حسام الدین جعفری ندوشن مدیرعامل 
کارگزاری بانک ملی ایران که مشــاور پذیرش 
و مشــاور عرضه این شرکت اســت، با اشاره به 
اینکه بیزنس اصلی شرکت توســن به عنوان 
یک شــرکت دانش محور، تولید محصوالت و 
نرم افزارهای بانکی اســت، افزود: تحول حوزه 
مالکیت بانک ها و توسعه بانک های خصوصی، 
موجب شد توسن پا گرفته و توسعه پیدا کند و 
این شرکت برنامه های مهمی برای ایجاد تحول 

در برنامه های دیجیتالی دارد.
جعفــری ندوشــن محصوالت توســن را 
چندزبانه و مطابق با اســتانداردهای جهانی و 
فقه شیعه و سنی دانســت و گفت: از این رو این 
محصوالت، قابلیت صادرات دارد به گونه ای که 
توسن علیرغم تحریم ها محصوالت خود را به ۶ 

کشور صادر کرده است.
وی در ادامــه در خصــوص جزئیات فروش 
و حاشیه سود شــرکت توسعه ســامانه های 
نرم افــزاری نگیــن، اظهار کرد: توســن طی 
سال های گذشته هر ســاله بیش از ۵0 درصد 
رشد فروش داشته و حاشیه سود ناخالص این 
شــرکت نیز بیش از ۵0 درصد طی سال های 

اخیر بوده است.
به گفته جعفری ندوشــن، درآمدهای این 
شــرکت شــامل دو بخش فــروش نرم افزار و 
پشتیبانی نرم افزارهاست که بخش پشتیبانی 
نیز با توجه به اینکه با ثبات بــوده و تداوم دارد، 
درآمد قابل توجهی را به خــود اختصاص داده 
اســت.مدیرعامل کارگزاری بانک ملی ایران، 
فروش سال گذشته شرکت توسعه سامانه های 
نرم افزاری نگین را 320 میلیــارد تومان اعالم 
کــرد و افــزود: همچنین ســود عملیاتی این 
مجموعه ۱2۸ میلیارد تومان و سود خالص نیز 
2۱0 میلیارد تومان در سال مالی گذشته یعنی 

پایان آذرماه ۹۹ بوده است.

در نشست خبری عرضه اولیه سهام شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین مطرح شد:

بهره مندی 8۰ میلیون نفر از خدمات توسن در سال ۱۴۰۰
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تحلیل

توصیه امیرعبداللهیان به طرف های برجامی
درحالی که خبرها حکایــت از احتمال تصویب 
قطعنامه علیه ایران در آژانس دارد، نماینده ایران در 
این سازمان  بین المللی اعالم کرد که هرگونه اقدام 
»غیرسازنده« در نشست آینده شورای حکام، باعث 
اختالل در فرآیند مذاکرات احیای توافق هسته ای 
موسوم به برجام خواهد شد. همزمان وزیر خارجه 
ایران تاکید کرد که مذاکرات باید بر اساس »درک 

واقع بینانه« صورت بگیرد.
به گزارش اقتصادآنالین؛ در شــرایطی که وزیر 
خارجه ایران در تماس تلفنــی با آنتونیو گوترش، 
دبیر کل ســازمان ملل درباره مذاکرات وین گفته 
است که »تهران در حال بررســی های الزم درباره 
مذاکرات وین در دولت اســت و طرف های مذاکره 
باید با درکی واقع بینانه به وین بیایند«، قرار اســت 
این هفته نشست شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی برگزار شود؛ نشستی که در آن آمریکا و 
متحدان اروپایی اش باید درباره صدور احتمالی یک 

قطعنامه انتقادی از ایران تصمیم بگیرند.
آژانس بین المللــی انرژی اتمــی در تازه ترین 
گزارش خود در هفته جاری ایران را متهم کرده که 
فعالیت های آژانس و بازرســان آن را به طور جدی 
تضعیف کرده اســت؛ اتهامی که با واکنش تهران 
مواجه شــد و نماینده ایران در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی پنج شــنبه ۱۸ شهریور گفت هرگونه 
اقدام »غیر سازنده« در نشست آتی شورای حکام 
آژانس باعث اختالل در فرآینــد مذاکرات احیای 
توافق هسته ای موسوم به برجام در وین، پایتخت 

اتریش خواهد شد.
در گزارش اخیر آژانس، با اشاره به اینکه »ایران 
هنوز توضیحــات الزم را دربــاره ذرات اورانیوم به 
دست آمده در ســایت های اعالم نشده خود نداده 
اســت«، ادعا شــده حجم اورانیوم ایران با غنای 
20 درصد اکنون بــه ۸4 کیلوگرم و میزان اورانیوم 
غنی شده آن در ســطح ۶0 درصد به ۱0 کیلوگرم 

افزایش یافته است.
روز گذشــته رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا 
در امور ایران از مسکو عازم پاریس شد تا با مقامات 
کشورهای فرانسه، بریتانیا و آلمان درباره نشست 
آتی شــورای حکام گفت گو کند. روزنامه گاردین 
خبر داده که موضوع ایــن مالقات تصمیم گیری 
درباره ایران و موضع این کشورها در جلسه شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در روز دوشنبه 
خواهد بود. به گزارش گاردیــن، آمریکا، بریتانیا، 
فرانســه و آلمان می خواهند در این باره گفت وگو 
کنند که در مقابل ایران و دربــاره آخرین گزارش 
آژانس اتمی که مدعی شــده بود ایران به بازرسان 
آژانس اجازه بازدید از سایت های مهم هسته ای اش 

را نمی دهد، چه موضعی باید اتخاذ کنند.
  اقدام غیرسازنده، مخل مذاکره است

کاظم غریب آبــادی، نماینده ایــران در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در توییتی نوشــته اســت 
آژانس و نهادهای سیاستگذار آن نمی توانند خود را 

از سرنوشت تفاهم هسته ای جدا کنند.
نماینده ایران هشــدار داده اســت: »هر اقدام 
غیرسازنده، مخل فرآیند مذاکره خواهد بود. البته، 
امیدوارم عقالنیت بر این نشســت شورای حکام 
حاکم شود.«رسانه های بین المللی در هفته جاری 
مدعی شده  بودند به دنبال گزارش آژانس، ایاالت 
متحده و اتحادیــه اروپا احتماال هفتــه آینده در 
نشست شورای حکام آژانس قطعنامه ای انتقادی 
علیه ایران صــادر خواهند کرد.  گــزارش آژانس 
تخمین می زند کــه ایران اکنون حــدود 2,44۱ 
کیلوگرم اورانیوم غنی شده داشــته باشد. آژانس 
گفت از ایــن میزان، 3/ ۸4 کیلو اورانیوم تا ســقف 
20 درصد غنی شده اســت. همچنین ۱0 کیلو تا 
۶0 درصد غنی شده است.غنی سازی ۶0 درصدی 
در ایران پس از آن آغاز شد که فروردین ماه امسال 
در تاسیسات اتمی نطنز انفجاری رخ داد که باعث 

آسیب به سانتریفیوژهای ایران شد. گزارش آژانس 
محرمانه است و در آستانه جلســه شورای حکام 
آژانس در اختیار اعضای این شورا قرار گرفته است. 
نشست شورای حکام روز دوشنبه آینده کارش را 
آغاز خواهد کرد. این شورا که نقش سیاستگذاری 
و رهبری آژانس را برعهــده دارد، می تواند بار دیگر 
پرونده برنامه هســته ای ایران را به شورای امنیت 

سازمان ملل ارجاع دهد.
  هشدار مسکو

در همین زمینــه میخائیل اولیانوف، ســفیر 
روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین 
که ریاست هیات روســی در مذاکرات برجام را نیز 
برعهده دارد، در توییتی گفته است، بهتر است ایران 
و آژانس اختالفات خود را حل کنند و نیازی نیست 

شورای حکام دست به اقدامی بزند.
بــه گــزارش »ایســنا«، نماینده روســیه در 
ســازمان های بین المللی واقع در وین تصریح کرد 
مسکو به هرگونه قطعنامه احتمالی علیه ایران در 

شورای حکام آژانس اتمی رای منفی خواهد داد.

اولیانــوف روز جمعه در توییتــی تصریح کرد: 
»نباید توهمی وجود داشته باشد. اگر یک قطعنامه 
پیشنهادی درباره ایران در جلســه شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی صادر شــود روسیه 
علیه آن رای خواهد داد. هیــچ نیازی به قطعنامه  
نیســت چون نه تنها بی معنی بلکه شدیدا زیان بار 

است. بهتر است روی دیپلماسی حساب باز کنیم.«
  واکنــش ایران به ادعای وال اســتریت 

ژورنال
از ســوی دیگر بهروز کمالوندی، ســخنگوی 
سازمان انرژی اتمی در پاسخ به ادعای روز سه  شنبه 
شانزدهم شــهریور روزنامه وال اســتریت ژورنال 
که مدعی شــده بود  طبق گــزارش محرمانه  ای 
که به دستش رســیده، ایران با فعالیت و بازرسی 
آژانس بین  المللی انرژی اتمی از برنامه  هســته ای 
خود مخالفــت  می کند تا حدی کــه فعالیت های 
آژانس در ایران، در مقایســه با هــر دوره دیگر در 
۶ سال اخیر »به شدت تضعیف شده« است، گفت: 
»بازرسی  های فراپادمانی آژانس بین المللی انرژی 

اتمی متوقف شده، اما بازرسی های پادمانی طبق 
قانون و با روند طبیعی انجام می شود.«

  آمریکا دچار سوء محاسبه شده است
حســین امیرعبداللهیان، وزیر امــور خارجه 
جمهوری اسالمی، در تماس تلفنی روز پنج شنبه 
با آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل، درباره 
مذاکــرات وین گفــت: »پایبندی بــه مذاکره به 
عنــوان ابزار دیپلماســی مورد تاکید اســت ولی 
آمریکایی ها با تداوم  تحریم ها دچار سوء محاسبه 
شــده  اند که می توانند از آن به عنوان اهرم  استفاده 
کنند.«امیرعبداللهیان بــا بیان اینکه »جمهوری 
اســالمی ایران در حال بررســی های الزم درباره 
مذاکرات وین در دولت اســت و طرف های مذاکره 
باید با درکــی واقع بینانه به ویــن بیایند«، گفت: 
»مذاکراتــی از نظر ما قابل قبول اســت که نتیجه 
ملموسی درپی داشــته باشد.«همچنین حسین 
امیرعبداللهیان و ســرگئی الوروف، وزیران امور 
خارجه ایران و روسیه روز پنج شنبه به صورت تلفنی 
با یکدیگر گفت وگو و دربــاره موضوعات مختلفی 
همچون برجام و آخرین تحوالت افغانستان رایزنی 
کردند.به گــزارش »ایســنا«، در این گفت وگوی 
تلفنی وزیر خارجه روسیه درباره برجام  و مذاکرات 
وین ضمن تبادل نظر با همتای ایرانی خود تاکید 
کرد: »روســیه همانند ایران هیچ گونه تغییری در 
برجام را نمی پذیرد و خواستار اجرای کامل توافق 

هسته ای است.«
  بلینکن: شاید از خیر برجام بگذریم!

این در حالی است که آمریکا و آلمان چهارشنبه 
)۸ سپتامبر( خواهان آن شــدند که ایران هر چه 
ســریع تر به روند گفت وگوها بازگــردد. آنتونی 
بلینکن، وزیــر خارجه آمریکا روز چهارشــنبه در 
کنفرانس خبری مشــترکی با هایکو ماس، وزیر 
خارجه آلمان هشــدار داد آمریکا دارد به نقطه ای 
»نزدیک تر«  می شــود که از خیر برجــام بگذرد و 

تالش برای رسیدن به توافق هسته ای با ایران را رها 
کند. هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، هم گفت 
که تاخیری دو یا سه ماهه که ایران برای بازگشت به 

مذاکرات مطرح کرده خیلی طوالنی است.
  پرایس: واشنگتن در مرحله ای نیست که 

مذاکرات را ترک کند
پس از ایــن اظهــارات بلینکن، نــد پرایس، 
ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا در آخرین 
اظهارنظری که راجع به گفت وگوهای هســته ای 
داشت، تاکید کرد ایاالت متحده همچنان خواهان 
از سرگیری هرچه سریع تر مذاکرات احیای توافق 
هسته ای موســوم به برجام اســت و واشنگتن در 
مرحله ای نیست که بخواهد این مذاکرات را ترک 
کند.ســخنگوی وزارت امور خارجــه آمریکا در 
کنفرانس خبری به اظهارات روز پنج شنبه آنتونی 
بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا اشاره کرد که گفته 
بود، با توجه به پیشــرفت های تازه ایران در برنامه 
هسته ای اش »داریم به نقطه ای نزدیک تر می شویم 
که بازگشت به برجام آن منافعی  را که از این توافق 
انتظار می رود برآورده نمی کند.«سخنگوی وزارت 
امور خارجه آمریکا با اشــاره به گزارش تازه آژانس 
بین المللی انرژی اتمی درباره تضعیف فعالیت های 
بازرســان در ایران و همچنین اقدامــات پادمانی 
مدعی شده است: »ایران با عدول از برجام در حال 
به کارگیری فناوری پیچیده  تر در برنامه هسته ای 
خود اســت و در حال کســب دانش از آنهاســت، 
چنین فعالیت هایی مزایای اصلی در برجام مصوب 
ســال 20۱۵ را بی اثر می کند.« ند پرایس در ادامه 
گفته است، چنین فرآیندی نمی تواند برای مدت 
نامعلوم ادامه داشته باشد. ما هنوز به نقطه ای که آن 
را رها کنیم نرسیده ایم و همچنان بر این باوریم که 
بازگشت متقابل به اجرای تعهدات قابل دسترسی 
و امکان پذیر است و تا زمانی که دستیابی به آن در 

خدمت منافع ما باشد آن را پیگیری خواهیم کرد.
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بازار سرمایه

فروش خودروی چین در ماه آگوست ۱۷.۸ درصد نسبت به سال 
گذشته سقوط کرد تا چهارمین افت ماهانه متوالی خود را ثبت کند. 
بزرگترین بازار خودروی جهان به شــدت از کمبود جهانی تراشــه 

کامپیوتری آسیب دیده است.
به گزارش خبرنگار مهر به نقــل از رویترز، فروش خودروی چین 
در ماه آگوســت ۱۷.۸ درصد نسبت به سال گذشــته سقوط کرد 

تا چهارمین افــت ماهانه متوالی خود را ثبت کنــد. بزرگترین بازار 
خودروی جهان به شدت از کمبود جهانی تراشه کامپیوتری آسیب 

دیده است.
داده های اتحادیه تولیدکنندگان خودروی چین نشان می دهد 
کل فروش خودروی چین در ماه آگوســت بــه ۱.۸ میلیون خودرو 

رسیده است.

همچنین داده ها نشان داد که در ۸ ماه ابتدایی امسال با ریکاوری 
بازارها از سطح بسیار پایین سال گذشته و اوج بحران کرونا، فروش 
خودروی چین ۱3.۷ درصد رشد کرده است.حاال با توجه به داده های 
ماه آگوست، چن شیهوا، یک مقام بلندپایه اتحادیه تولیدکنندگان 
خودروی چین، می گوید: انتظار می رود رشد فروش خودرو در سال 

202۱ از ۶.۵ درصدی که قباًل پیش بینی شده بود کندتر شود.

چهارمین سقوط ماهانه متوالی فروش خودرو چین
خبرمیز خبر 

دبیر کمیته فقهی مطرح کرد
»صندوق وقف« با نیات 

خیرخواهانه در راه بازار 
سرمایه

افراد خیرخواه با اســتفاده از »صندوق 
وقف« می توانند واحدهــای این صندوق را 
دریافت کنند و مدیر صندوق به نیابت از این 
افراد اقدام به خرید سهام و صرف منافع آن 

در امور خیرخواهانه می کند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق 
بهادار با تشریح جلســه اخیر کمیته فقهی 
این ســازمان به خبرنگار پایگاه خبری بازار 
سرمایه )سنا( گفت: در این جلسه، به موضوع 
رفیت های بازار ســرمایه بــرای تحقق  ظ
اهداف خیرخواهانه پرداخته و این پرسش 
بررسی شــد که برای آن دسته از افرادی که 
قصد مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه 
دارنــد، آیا می شــود از ظرفیت هــای بازار 

سرمایه استفاده کرد؟
مجید پیره ادامــه داد: به ایــن منظور، 
زارشی درخصوص موضوع وقف و اعمال  گ
خیرخواهانه ای که با استفاده از ظرفیت وقف 
از صدر اســالم تا کنون در میان مسلمانان 

رواج داشته است، در کمیته فقهی ارائه شد.
وی وقف را به معنــای حبس اصل یک 
دارایی خواند که منافع آن دارایی در راستای 
نیات واقف صرف می شــود و افزود: موضوع 
استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای وقف، 
توســعه آن و کمک بــه افــرادی که قصد 
وقف دارند، از آنجا مطرح شــد که با افزایش 
قیمت هــای امالک طی ســال های اخیر، 
ســیاری از خیرخواهانی کــه قصد بهره  ب
بردن از وقف برای امور خیر را دارند، بتوانند 
با اســتفاده از ظرفیت های بازار ســرمایه از 

سرمایه های خرد خود به این امر بپردازند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس با اشاره 
به طرح »تاســیس صندوق وقف« در بازار 
سرمایه به منظور پوشش نیات خیرخواهانه 
افراد اذعان داشــت: مطابق با این طرح، یک 
صندوق با هدف خاصی مانند توسعه اماکن 
مذهبی، ســاخت یا توســعه فعالیت های 
هداشتی و درمانی، مدرسه سازی یا امثال  ب
آن تاسیس می شــود. مدیر صندوق، پس 
از اخذ مجوزهــای الزم از نهادهای مرتبط، 

اقدام به انتشار واحدهای صندوق می کند.
وی توضیــح داد: افــراد خیــر که قصد 
مشارکت در وقف دارند با در اختیار قرار دادن 
منابع مالی خود نزد مدیر صندوق، واحدهای 
صندوق را دریافت می کنند. مدیر صندوق 
با اســتفاده از منابع مالی که در اختیار دارد، 
دارایی که بــرای وقف صالحیــت دارد را از 
طرف دارندگان واحدها خریداری و سپس 
آن دارایی را در راســتای نیات خاصی که در 
اساسنامه صندوق نیز قید شده است، وقف 

می کند.
به گفته پیره، دارندگان واحدها به صورت 
مشــترک، مالی را وقف می کننــد و مدیر 
صندوق از طرف آنها پس از خرید آن دارایی 

معین، آن را وقف می کند.
وی افــزود: دارایی که مدیــر صندوق 
براســاس طرح »تاســیس صندوق وقف« 
خریداری می کند، »ســهام« است؛ اما هر 
سهمی در بازار سرمایه، قابلیت وقف را ندارد. 
ســهامی قابل وقف اســت که دارایی های 
فیزیکی شرکت نسبت به سایر دارایی های 
آن غلبه داشته باشــد. برای نمونه، شرکتی 
که بخش عمــده ای از دارایی آن وجه نقد یا 
مطالبات است، سهام این شرکت مطابق با 
مصوبه کمیته فقهی نمی تواند توسط مدیر 
صندوق بــه منظور وقف خریداری شــود. 
بنابراین، سهام شــرکت های تولیدی قابل 

وقف هستند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس؛

الزام به دریافت مجوز برای 
شروع بسیاری از کسب و 

کارها لغو می شود
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
گفت: در صــورت تصویب طرح تســهیل 
صدورمجوزهای کســب و کار در مجلس، 
بسیاری از کسب و کارهای خرد برای شروع 
عالیت نیاز بــه دریافت مجــوز نخواهند  ف

داشت.
به گزارش اقتصادآنالیــن به نقل از مهر، 
مهدی طغیانی در خصوص طرح تســهیل 
صدور مجوزهای کسب و کار که در آستانه 
ورود به صحن علنی مجلس اســت، گفت: 
بر اســاس این طرح مجوزها به دو دســته 
تأیید محور و ثبت محور تقسیم می شوند و 
نها مجوزهایی که ممکن است مشکالت  ت
زیست محیطی و امنیتی به وجود بیاورند به 
تأیید نیازمند هستند.وی خاطر نشان کرد: 
مجوزهایی که مالحظات زیست محیطی و 
امنیتی به همراه نداشته باشد صرفاً به ثبت 
نیاز دارند یعنی فعال اقتصادی می تواند تنها 
ا ثبت اطالعات خود در ســامانه مربوطه،  ب

فعالیت اقتصادی خود را آغاز کند.

انتظارات کارشناسان از مواضع 
اقتصادی دولت جدید

 حفظ ثبات بازارسرمایه
 در اولویت باشد

باید به بازارســرمایه به عنــوان رکن مهم 
تامین مالی دولت و بخش خصوصی، بیش از 
پیش توجه شــود و حفظ ثبات آن در دستور 

کار باشد. 
مدیرعامل گروه صنعتــی معدنی امیر در 
گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه )سنا( 
با بیان مطلب باال، اظهار کرد: »بازار ســرمایه 
نقشی اساســی در تامین کسری بودجه سال 
۱3۹۹ داشــته اســت و در صورت حمایت، 
می تواند عــالوه برجبران کســری بودجه به 
سرمایه گذاری در بازار اولیه نیز کمک شایانی 
بکند. خواسته فعاالن اقتصادی و عموم جامعه 
از تیم اقتصادی دولت جدید شامل سه بخش 
اصلی کنترل تــورم لجام گســیخته، ایجاد 
اشتغال پایدار و رشد و پیشــرفت اقتصادی 

است.«
فرهنگ حســینی تصریح کرد: »با توجه 
ه شرایط فعلی، انتظارات اقتصادی از دولت  ب
جدید باال اســت. در نظر داشــته باشید طی 
سال های اخیر شاهد شدیدترین و مداوم ترین 
تورم از ابتدای انقالب اســالمی بوده ایم؛ سایر 
عوامل اقتصاد کالن مانند رشــد اقتصادی و 
اشتغال نیز در وضعیت مطلوبی قرار نداشته 

است.« 
وی افزود: »کســری بودجه، ســبب پول 
محوری بودجه شــده و موج تورمی شدیدی 
را به همراه داشته است. از ســوی دیگر روند 
ســرمایه گذاری در دهه اخیــر منفی بوده به 
این معنی که با اســتقبال کمی همراه است، 
این موضوع خود عاملی برای رشد اقتصادی 

ضعیف و بیکاری است.«
این کارشــناس بازارســرمایه ادامه داد: 
»براین اســاس، ضــرورت دارد زمینه برای 
سرمایه گذاری آماده شــود که بخشی از آن از 
طریق کنترل تورم و کاهش بی ثباتی در سطح 
اقتصاد و بخش دیگر از طریق ثبات در قوانین و 

مقررات اقتصادی فراهم می شود.«
حسینی بیان کرد: »از سوی دیگر راهکار 
مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار ضروری 
است که این مهم می تواند به سرمایه گذاری 
و کاهش بیکاری منجر شود. محدودیت های 
گســترده و موانع پیچیده در ایجاد کسب و 
کارهای جدید سبب شده تا تخصیص بهینه 

سرمایه در اقتصاد کشور محقق نشود.« 
وی اضافه کرد: »تغییر در قوانین مالیاتی 
با هدف انتقال مالیات ســتانی از بخش تولید 
به داللی و سفته بازی و همچنین جلوگیری 
از فرار مالیاتی موضوع مهم دیگری درجهت 
افزایش انگیــزه فعاالن اقتصــادی در حوزه 

کسب و کار است.«

رییس کمیسیون بهداشت مجلس:
بازگشایی مدارس منوط به 
واکسینه شدن معلمان است

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
با بیان اینکه از مهرماه امسال تعداد بیشتری از 
مردم واکسینه می شوند، گفت: اگر قراراست 
مدارس و دانشگاه ها بازگشــایی شوند، باید 
همه دانش آمــوزان، معلمــان و کادر اداری 
مربوط به این بخش از جامعه واکسن کرونا را 

دریافت کنند.
به گــزارش اقتصادآنالین به نقــل از ایرنا، 
»حســینعلی شــهریاری« دربــاره دغدغه 
خانواده ها برای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها 
گفت: برای بازگشــایی مــدارس باید دانش 
آموزان، معلمان و تمــام کادر اداری آموزش 
و پــرورش واکســن کرونا دریافــت کنند و 
انواده های دانش آموزان هم باید واکسینه  خ
شوند تا این آرامش به آنها داده شود که اگر قرار 
است بچه ها به مدرســه بروند، دچار بیماری 

نمی شوند.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
با بیان اینکه هنوز موفق به تامین واکسن برای 
دانش آموزان نشدیم، اظهار کرد: اگر قرار است 
دانش آموزان به صورت حضوری در مدارس 
آمــوزش ببینند، باید تزریق واکســن به این 
بخش از جامعه به صورت کامل انجام شــود و 
وزیر بهداشت و درمان هم قول دادند که تزریق 
واکســن به این بخش از جامعه در دستور کار 

است.
وی با بیان این بر اساس آمار کودکان نیز در 
معرض ابتال به کرونا هستند،  گفت: کودکان 
نیز مبتال به کرونا می شوند و بر اساس آماری 
که وجــود دارد در بیمارســتان های اطفال 
تهران تعداد قابل توجهی از کودکان مبتال به 
کرونا، بستری هستند.دبیر کل مجمع خیرین 
سالمت کشور با اشاره به نگرانی والدین درباره 
احتمال ابتالی دانش آمــوزان به کرونا گفت: 
مسئوالن در ســتاد ملی مقابله با کرونا اعالم 
کردند که تا آخر شــهریور ماه 40 میلیون دز 
واکسن کرونا وارد کشور می شــود. از ابتدای 
مهرماه هم تولید واکســن داخلی نیز افزایش 
خواهد یافت و تعداد بیشــتری از مردم کشور 

واکسینه می شوند.

رییس »شورای سیاست گذاری دوره های مدیریت عالی کسب و کار بازارسرمایه« تشریح کرد

مصوبات جدید دوره های مدیریت عالی کسب و کار بازار سرمایه

رییس کمیسیون عمران مجلس؛ سامانه جدید ثبت نام افراد فاقد مسکن به زودی اعالم می  شود

در راســتای توســعه آموزش  های تخصصی و حرفــه  ای مرتبط 
با بازار ســرمایه، دوره  MBA یکســاله بازار ســرمایه توسط شورای 
سیاســت گذاری دوره  های مدیریت عالی کســب و کار بازار سرمایه 
طراحی شــده و به زودی پذیرش دانشجو توسط مراکز مجاز آموزشِی 
تحت نظارت سازمان در این دوره  ها آغاز خواهد شد.مصطفی بهشتی 
سرشــت، عضو هیأت مدیره و معاون اجرایی ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، در گفت و گو با پایگاه خبری بازارســرمایه )سنا(، ضمن اعالم 
این خبر گفت: با طراحی ایــن دوره، افراد واجد شــرایط و عالقه  مند 
 MBA  می  توانند با توجه به اهداف آموزشــی و حرفه  ای خود، در دوره
یک ساله شرکت کرده و در صورت کسب شرایط الزم، مدارک حرفه -
ای »اصول بازار سرمایه« و »تحلیل گری بازار سرمایه« دریافت کنند؛ 
همچنین دوره  های MBA دوساله بازار سرمایه مانند گذشته توسط 
مراکز آموزشــیِ مجاز قابل ارائه بوده و فارغ التحصیالن این دوره  ها در 
صورت کسب شرایط الزم، چهار مدرک حرفه ای »اصول بازار سرمایه«، 
»تحلیل گری بازار ســرمایه«، »مدیریت نهادهای بازار ســرمایه« و 

»مدیریت سبد اوراق بهادار« دریافت می کنند.    
تسهیل در شــرایط پذیرش و افزایش نظارت بر کیفیت 

دوره  ها
رئیس شورای سیاست گذاری دوره  های مدیریت عالی کسب و کار 
بازار سرمایه با اشاره به گســترش روزافزون بازار سرمایه و ورود نسل 
جدیدی از معامله گران و فعــاالن به این بازار، توســعه  آموزش های 
تخصصی و حرفه  ای را یــک نیاز و یک ضرورت دانســت و افزود: برای 
 MBA پاسخگویی مناسب به این نیاز، شــرایط پذیرش در دوره  های
بازار ســرمایه تسهیل و شــرط قبولی در مصاحبه ورودی حذف شده 
اســت؛ بنابراین تمامی افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی 
بوده و حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط با حوزه  های حسابداری، مالی 
و اقتصادی داشته باشــند می  توانند در این دوره  ها ثبت نام کنند.وی 

خاطر نشان کرد: به منظور حصول اطمینان از سطح کیفیت دوره های 
آموزشیِ ارائه شده، سازمان بورس و اوراق بهادار عالوه بر نظارت بر شیوه  
برگزاری دوره  ها، در پایان هر دوره از ســرفصل  های دروس اصلِی ارائه 
شــده، آزمون نهایی برگزار خواهد کرد که قبولی در آن یکی از شروط 

اعطای مدارک حرفه  ای خواهد بود.
موافقت اصولی با درخواست چهار دانشگاه برای برگزاری 

دوره  های MBA بازار سرمایه
بهشتی سرشت با اشــاره به اینکه پیش از این دانشگاه  های الزهرا، 
عالمه طباطبائی، خوارزمی و سازمان مدیریت صنعتی مجوز برگزاری 
دوره  های MBA بازار ســرمایه را دریافت کرده  بودند، افزود: در جلسه 
اخیر شورای سیاست گذاری، با درخواست دانشــگاه  های امام صادق 
)ع(، امیرکبیر، تهران و صنعتی شــریف برای برگــزاری این دوره ها 
موافقت شــد.وی در ادامه با اعالم اینکه دانشــگاه های معتبر دارای 
مقاطع تحصیالت تکمیلی در رشته مدیریت مالی با شرایط آسان تری 
می توانند مجوز برگزاری دوره های MBA بازار سرمایه را کسب کنند، 
گفت: دانشگاه ها و موسسات آموزشیِ عالقه  مند می توانند درخواست 

خود را به دبیرخانه این شورا مستقر در شرکت اطالع رسانی و خدمات 
بورس ارسال کنند و اطالعات الزم در این زمینه را دریافت کنند.

مجوزی برای برگــزاری دوره DBA بازار ســرمایه صادر 
نمی شود

عضو هیأت مدیره و معاون اجرایی ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
گفت: بر اساس مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، از این 

پس مجوزی برای برگزاری دوره DBA بازار سرمایه صادر نخواهد شد.
وی توضیح داد: با توجه به افزایش تنــوع در دوره  های MBA بازار 
ســرمایه، نیازی به طراحی دوره  های باالتری همچون DBA نیست، 
ضمن اینکه متأسفانه در ســال های اخیر، سوءاستفاده  برخی مراکز 
آموزش آزاد از عنوان DBA و همســان پنــداری آن با مدرک PhD از 

اعتبار این دوره  ها به شدت کاسته است.
ی دوره های تخصصی »حقوق بازار ســرمایه« در  راح ط

دستور کار
عضو هیات مدیره و معاون اجرایی ســازمان بورس و اوراق بهادار در 
انتها با تاکید بر اینکه ارتقای سالمت بازار سرمایه همواره یکی از دغدغه  
ها و ماموریت  های جدی »سازمان« بوده است، افزود: یکی از راه  های 
ارتقای سالمت بازار سرمایه توسعه شبکه  گسترده  ای از فعاالن حقوقِی 
آگاه به مسائل این بازار است؛ شبکه  ای که می  تواند از نزدیک و با دقت باال 
رخدادهای بازار را تحت نظر داشته و عالوه بر کمک به شناسایی سریع 
و دقیق تخلفات، در پیشگیری از تخلفات احتمالی نیز نقش موثری ایفا 
کند.وی در ادامه با اعالم اینکه طراحــی دوره  های تخصصی »حقوق 
بازار سرمایه« با همکاری معاونت حقوقی ســازمان در دستور کار قرار 
گرفته است، اظهار امیدواری کرد: با راه اندازی این دوره  ها و مشارکت 
فعاالن حقوقی به ویژه قضات محترم، وکالی دادگســتری و مشاوران 
قوه قضائیه، گامی بلند در جهت ارتقای سالمت بازار و صیانت از حقوق 

فعاالن به ویژه سهامداران خرد برداشته شود.

رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: به زودی 
برای افرادی که در دهک هــای پایین جامعه قرار 
دارند سامانه ای برای ثبت نام مسکن ایجاد و به مردم 

اطالع رسانی خواهد شد.
محمد رضــا رضایی کوچی با اشــاره به حضور 
وزیر راه و شهرسازی در نشســت امروز سه شنبه 
کمیسیون عمران اظهار داشــت: با توجه به قانون 
تولید مسکن در کشور که سالی یک میلیون واحد 
مسکونی برای افراد فاقد مسکن ساخته می شود و 
وزارت راه و شهرسازی در خط مقدم این موضوع قرار 
گرفته اســت، امروز میزبان آقای قاسمی وزیر راه و 

شهرسازی بودیم.
رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه 
سه کار اساسی در اولویت این وزارتخانه برای تولید 
مسکن است افزود: تامین مسکن اولویت اول است 

که کار با جدیت آغاز شــده و ظرف ۱3 روزی که از 
فعالیت وزیر راه و شهرسازی می گذرد با تالش های 
وزیر شش هزار هکتار زمین که قابلیت ساخت و ساز 
دارد شناسایی شده و به عبارتی تقریباً زمین آماده 
اســت که برخی از این زمین ها در داخل محدوده 

شهری و برخی خارج از محدوده است.
ماینده مردم جهــرم و خفــر، تامین مصالح  ن
ساختمانی را به عنوان اولویت دوم برشمرد و گفت: 
هماهنگی های خوبی نیز در راستای تامین مصالح 
ساختمانی انجام شده، است همچنین در موضوع 
سوم تسهیالت بانکی نیز 2۵0 هزار میلیارد تومان 
برای تولید مســکن، رییس کل بانکی مرکزی به 
بانک ها ابالغ کرده کــه این خود کمک خوبی برای 

بخش مسکن است.
رضایی کوچی افــزود: در بخش جانمایی که در 

تولید مســکن اهمیت دارد، باید توجه الزم شود، 
زیرا مکانی که مســکن را احداث می کنیم نیاز به 
زیرســاخت هایی در بخش گازرســانی، آب، خانه 
بهداشت و مدارس دارد که به وزیر راه و شهرسازی 
تاکید کردیــم با دســتگاه های خدماتی همزمان 
با تولید مســکن به این موارد و احداث آن ها توجه 

خاص شود.
رییس کمیسیون عمران با یاد آوری اینکه دولت 
در خصوص موضوع مسکن با حضور رییس جمهور 
تشکیل جلســه داده اســت گفت: خوشبختانه 
دولت نیز با شناختی که از مسکن دارد و برساخت 
ساالنه یک میلیون واحد مســکونی تاکید دارد و از 

برنامه های دولت به شمار می رود و پای کار است.
رضایی تصریح کرد: به زودی بــرای افرادی که 
در دهک های پایین جامعه قرار دارند ســامانه ای 

برای ثبت نامه مسکن ایجاد و به مردم اطالع رسانی 
خواهد شد.

رییس کمیســیون عمــران مجلــس اضافه 
کرد: اطالعاتی که مــردم در ســامانه قبلی برای 
مســکن نام نویســی کرده اند، اطالعاتشان در آن 
سامانه محسوب اســت، اما در ســامانه جدیدی 
نام نویسی کنند و براســاس اولویت بندی در این 
سامانه ان شــاءاهلل مســکن به آن ها تعلق خواهد 
گرفت.وی همچنین در پاســخ به سوالی مبنی بر 
سختگیری های بانک ها برای ارائه ودیعه مسکن در 
شرایط کرونا به مستاجران نیز گفت: در این زمینه 
دولت با بانک مرکزی رایزنی هایی داشــته است و 
امیدواریم با تســهیالتی که در اختیار مستاجران 
قرار می گیرد و با آســان گرفتــن ضمانت نامه ها، 

مستاجران از این تسهیالت استفاده کنند.

با به کار گرفتن راهکارهایی مانند آزادســازی 
قیمت ها و حذف رانت های ناشی از آن، کاهش نرخ 
سود بین بانکی، ساماندهی فروش سهام عدالت در 
بازار، تسهیل قوانین ورود شــرکت ها به بورس در 
جهت عمق بخشــیدن به معامالت بازار سرمایه و 
افزایش دامنه نوسان به منظور رشد نقدشوندگی 
بازار, زمینه رونق بیشــتر معامــالت بورس فراهم 

خواهد شد.
رییس هیات مدیره کارگزاری ایســاتیس پویا 
با بیان اینکه بازار ســرمایه بعد از فراز و نشیب های 
بســیار در نهایت از خرداد ماه وارد رشدی معقول و 
مناسب شد، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه 
ایران )ســنا( گفت: تا قبــل از انتخابات ریاســت 
جمهوری، مسایلی مانند خوش بینی تحلیلگران 
نســبت به نتیجه نهایی مذاکرات برجام و در نظر 
گرفتن نرخ دالر کمتر از 20 هــزار تومان، در ارزش 
گذاری قیمت ســهام تاثیرگذار بودنــد و منجر به 
معامله بیشتر سهام بازار با قیمتی پایین تر از ارزش 

ذاتی آنها شدند.
 مهــدی حاجی غالم ســریزدی، اظهــار کرد: 
بعد از برگــزاری انتخابات و تعییــن دولت جدید 
به دلیل حمایــت های صورت گرفتــه از این بازار، 
ثبات در قیمت های جهانی، رشــد مداوم نرخ ارز و 
نیز انتظارات تورمی شــکل گرفته ناشی از کسری 
بودجه دولت شاهد رشــد قیمت سهام و شاخص  

بورس بودیم.
حاجی غالم ســریزدی بازار ســرمایه را تقابل 
انتظار افراد از بازده و ریسک دانست و گفت: همواره 
ریسک هایی برای این بازار متصور هستیم که با رفع 
آنها زمینه رونق بیشتر معامالت بازار سهام فراهم 

خواهد شد.
ریسک های تهدیدکننده معامالت بازار 

سهام
عضو هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق 
بهادار به ریسک های فعلی و تهدید کننده معامالت 
بازار ســهام اشــاره کرد و افزود: چگونگی تعامل و 

ین تکلیف مذاکرات برجام، نوســانات شدید  ی ع ت
نرخ ارز، اصالح قیمت هــای جهانی، قیمت گذاری 
دســتوری به خصوص در فوالد و ســیمان، تغییر 
احتمالی نرخ خوراک پتروشیمی ها، ریسک های 
سیاسی ناشی از تحوالت منطقه ای و نیز مبادالت 
تجاری با همسایگان به خصوص کشور افغانستان 
از جمله ریسک های فعلی بازار سرمایه هستند که 
می توانند بر روند فعلی معامالت بورس تاثیرگذار 

باشند.
اقدامات تاثیرگذار در بهبود معامالت بازار 

سرمایه
وی به اقدامات تاثیرگذار در بهبود روند معامالت 
بازار سرمایه و تداوم صعود شاخص بورس اشاره کرد 
و گفت: با به کار گرفتن راهکارهایی مانند آزادسازی 
قیمت ها و حذف رانت های ناشی از آن، کاهش نرخ 
سود بین بانکی، ســاماندهی فروش سهام عدالت 
در بازار، تســهیل قوانین ورود شرکت ها به بورس 
در جهت عمق بخشیدن به معامالت بازار سرمایه، 
افزایش دامنه نوسان به منظور رشد نقدشوندگی 
بازار، اســتفاده از ظرفیت صندوق توسعه و تثبیت 

بازار سرمایه و افزایش منابع آنها در جهت حمایت 
از سهامداران در روندهای نزولی و نیز جلوگیری از 
رشد سریع و شارپی شاخص بورس مسیر معامالت 
این بازار تغییر می کند و اطمینان خاطر بیشتری 
برای سرمایه گذاری در بازار و در میان سهامداران 

ایجاد خواهد شد.
پیش بینی روند معامالت بازار سهام

حاجی غالم ســریزدی نوســانات را ذات بازار 
سرمایه عنوان کرد و افزود: ریسک و بازده با یکدیگر 
معنا پیدا می کنند اما تجربه نشان داده است که بازار 
ســرمایه در بلندمدت بازدهی باالتری را نسبت به 
سایر بازارهای موازی در اختیار سرمایه گذاران قرار 

خواهد داد.
عضو هیات مدیره کارگزاری ایســاتیس پویا 
خاطرنشــان کرد: در شــرایط فعلی و با توجه به 
اصالح و کاهش بیشتر سهام بازار نسبت به سال 
گذشــته، انتظارات تورمی در سطح جامعه و نیز 
احتمال تداوم رشــد نرخ ارز، پیش بینی رشــد 
معقول و منطقی در بازار ســرمایه نسبت به سایر 

بازارها وجود دارد.

توصیه به سهامداران
وی به سهامداران توصیه کرد: در شرایط فعلی 
انتظار می رود ســهامداران از رفتارهای هیجانی 
دوری کنند و به طور حتم دقــت الزم را در انتخاب 
سهام داشته باشند، همچنین باید در این میان به 
فاکتورهای بنیادی و طرح های توسعه ای شرکت 

ها توجه ویژه صورت گیرد.
حاجی غالم سریزدی گفت: پیشنهاد ما به عموم 
مردم که از دانش و زمان الزم برای انتخاب ســهام و 
معامله در این بازار برخوردار نیستند، سرمایه گذاری 
غیرمســتقیم از طریق خرید واحدهای صندوق 
سرمایه گذاری مشــترک، اســتفاده از خدمات 
شرکت های مشاور سرمایه گذاری و شرکت های 

سبدگردانی است.
انتظارات فعاالن بازار ســرمایه از دولت 

سیزدهم
عضو هیات مدیــره کانون کارگــزاران بورس و 
اوراق بهادار به انتظارات فعاالن بازار سرمایه  از دولت 
سیزدهم برای تداوم روند صعودی معامالت بورس 
اشاره کرد و گفت: اتخاذ تصمیماتی مانند ثبات در 
قوانین و مقررات،  جلوگیــری از تصمیمات خلق 
الساعه و آزادســازی قیمت ها و حمایت از قیمت 
گذاری شــفاف بر پایه عرضه و تقاضا، جلوگیری از 
قیمت گذاری دستوری، حمایت از تولید و کاهش 
مالیات شرکت های تولیدی، جلوگیری از افزایش 
نرخ بهره بین بانکی، هدایت منابع و نقدینگی بانک 
ها به سمت تولید، عدم تامین کسری بودجه دولت 
از بازار سرمایه، اعتماد سازی نسبت به بازار سرمایه 
و نگاه به بازار به عنوان محل تامین مالی پایدار برای 
شرکت ها، توسعه بورس های کاالیی به خصوص در 
بخش صادرات محصوالت با هماهنگی بین بورس 
کاال، گمرکات و بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران 
به عنوان اقداماتی محسوب می شوند که می توانند 
با تاثیرگذاری خود بر روند معامالت بازار سهام زمینه 
افزایش اطمینان به ســرمایه گذاری در این بازار و 

رشد شاخص  بورس را فراهم کنند.

رییس هیات مدیره کارگزاری ایساتیس پویا تشریح کرد:

اقدامات تاثیرگذار در بهبود معامالت بازار سرمایه
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کاالکارتباطرحهایمشابهخودچهتفاوتیدارد؟

بیمه آسیا در پنج ماه نخســت امسال با تولید 
بیش از 42.۵ هزار میلیارد ریال حق بیمه توانست 
سهم خود را در بازار شــرکت های بورسی بهبود 
بخشیده و ۱۸.۱ درصد از کل حق بیمه تولیدشده 
توسط ۱4 شرکت بیمه گر در بازار سهام را به خود 
اختصاص دهد. به این ترتیب، همچنان آســمان 
رقابت به رنگ آبی آسیاست و این شرکت، پیشتاز 

دوی ماراتن بیمه گران، به پیشروی ادامه می دهد.
به  گزارش اقتصادآنالین، آمار تولید حق بیمه 
توسط ۱4 شرکت بیمه ای روی سایت کدال نشان 
می دهد که در پنج ماه نخست ۱400، بیمه آسیا 
در جایگاه نخست قرار گرفته است و این در حالی 
اســت که با ســهم ۱4.۷ درصدی از لحاظ میزان 

پرداخت خسارت ، سومین شرکت بیمه ای است.
کالبدشکافی فروش پنج ماهه بیمه آسیا

بیش از ۶2 درصد از فروش شــرکت های بیمه 
بورســی در این بازه زمانی پنج ماهه، به سه رشته 
مهم بیمه شــخص ثالث، بیمه بدنه خودرو و بیمه 
های درمانی اختصاص داشــته است. بیمه آسیا 
نشان داد با مدیریت و عملکرد بســیار خوب، در 

این سه رشته، متمایز از سایر شرکت ها ظاهر شده 
است.

بیمه شــخص ثالــث: ارزش کل پرتفوی ۱4 
شرکت منتخب در رشته بیمه شخص ثالث طی 
پنج ماه نخست امسال بیش از  ۷۵.۸ هزار میلیارد 
ریال برآورد شــده و سهم بیمه آســیا حدود یک 
چهارم این میزان فروش اســت که 4۵.۱ درصد از 
کل فروش این شرکت را تشکیل می دهد. اما سه 
نکته در ارتباط با ســهم بیمه های شخص ثالث از 
کل پرتفوی بیمه آســیا قابل تامل است؛ نخست 
انتخــاب هوشــمندانه این شــرکت در پذیرش 
ریسک بیمه های شخص ثالث با هدف در اختیار 
گرفتن سهم بیشتر از بیمه های بدنه خودرو، دوم 
کنترل بهینه و بهبود نسبت خسارت به حق بیمه 
تولیدی در رشته بیمه شخص ثالث و سوم پایبندی 
و وفادارای بیمه گذاران به دلیل دقت و سرعت بیمه 
آسیا در پرداخت به موقع و منطقی خسارت های 

وارد شده به زیان دیدگان است.
بیمه  بدنه خودرو:  بیمه آســیا در رشــته بیمه 
بدنه خودرو دســت برتر را دارد و موفق شده است 

که حدود ۱4 درصد از کل پرتفــوی خود را به این 
رشــته اختصاص دهد در حالی که متوسط سهم 
این رشــته در بازار بیمه های بورســی، تنها ۶.4 
درصد است. مشخص اســت که افزایش تدریجی 
سهم بیمه بدنه در پرتفوی بیمه آسیا ناشی از یک 
الگوی ترکیبی در پذیرش بیمه های خودرو بوده 
که ریسک ناشی از پوشش بیمه های شخص ثالث 

را تقلیل می دهد.
بیمه  درمان: شرکت بیمه آســیا البته در این 
پنج ماهه در پذیرش بیمه های درمان، به مدیریت 
ریسک و الزامات آن حساسیت باالیی نشان داده 
چنان که تنها ۱۷.۶ درصــد از کل پرتفوی خود را 
در این پنج ماهه، به این رشته اختصاص داده است 
ولی سهم متوسط این رشــته بیمه ای در کل بازار 
شرکت های بیمه بورسی 23.4 درصد است. مهم 
تر این که بیمه آســیا از کل حق بیمه تولیدی ۱4 
شرکت به ارزش ۵4.۸ هزار میلیارد ریال در رشته 

بیمه درمان، نزدیک به ۱4 درصد سهم دارد.
کارنامه  متمایز بیمه آسیا در خسارت

کارنامــه بیمه آســیا در خســارت ها و ایفای 

تعهدات پنج ماهه نخست امسال متمایز است به 
گونه ای که هرچند این شــرکت رتبه نخست در 
فروش را بین ۱4 شــرکت به خود اختصاص داده 
اما سهم این شرکت از کل خسارت پرداخت شده 
۱4.۷ درصد اســت و در جایگاه ســوم قرار دارد. 
افزون بر اینکه میانگین نســبت خسارت به حق 
بیمه تولیدی در بین شــرکت های منتخب ۵0.2 
درصد ارزیابی شده در حالی که نسبت خسارت به 
حق بیمه تولیدی بیمه آسیا در پنج ماهه نخست 

امسال به 40.۸ درصد رسیده است.
نکته اینجاســت که نسبت خســارت در سه 
رشته بیمه شخص ثالث، بیمه های درمان و بیمه 
بدنه خودرو شرکت بیمه آسیا از میانگین نسبت 
خسارت ۱4 شــرکت پایین تر اســت. به گونه ای 
که میانگین نسبت خسارت در بین شرکت های 
منتخب در رشته بیمه شخص ثالث 3۶.3 درصد، 
بیمه درمــان ۹4.۸ درصد و بیمه بدنــه خودرو 
۵۵.۶ درصد برآورد شــده است ولی در بیمه آسیا 
این نسبت ها با فاصله ای معنا دار، به ترتیب 33.۶ 

درصد، ۷۱.۸ درصد و 4۵.۶ درصد است.

مدیرعامل بانک دی بهره گیری از تجربه بدنه کارشناسی نظام بانکی 
برای مهندسی مجدد قانون بانکداری بدون ربا را یکی از ضرورت های 

اساسی نظام بانکی دانست.
به گزارش اقتصادآنالین، در نخســتین همایش سراسری برخط 
»بانکداری اســالمی، بانک دی؛ فرصت ها و چالش هــا« که با حضور 
حجت االســالم غالمرضــا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام و مشاور فقهی بانک دی، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، 
معاونان و مدیران ارشد بانک دی برگزار شد، فرصت ها و ظرفیت های 
موجود در مسیر تحقق کامل بانکداری بدون ربا در نظام بانکی بررسی 

شد.
در این همایش، برات کریمــی، مدیرعامل بانک دی با اشــاره به 
عملیاتی ســازی قانون بانکداری بدون ربا در کشور گفت: واقعیت این 
است که بانکداری اسالمی، ایده آلی است که باید به سمت آن حرکت 

کنیم و آنچه در حال حاضر به عنوان بانکداری در کشور ما اجرا می شود، 
با این مفهوم ایده آل فاصله دارد اما آنچه نباید مورد غفلت واقع شود این 
است که وجود چنین فاصله ای به معنای بی ارزش بودن آنچه در حوزه 
بانکداری به آن دست یافته ایم نیست، چرا که این واقعیت که در نظام 
بانکداری جمهوری اسالمی، پدیده ای به نام ربا وجود ندارد، به خودی 
خود بسیار با ارزش و مایه مباهات است و باید به چشم دستاوردی بزرگ 

به آن نگریست.
وی افزود: خوشــبختانه طی ســال های گذشــته با وجود موانع و 
مشکالتی که در مسیر پیاده سازی بانکداری اســالمی وجود داشته 
است، مدیران و کارشناسان شبکه بانکی کشور تالش وافری داشته اند 
که در زمینه تحقق و پیاده ســازی مفاهیم نوین بانکداری اســالمی 
گام های مؤثری بردارند که در این بین بانک های متعددی همراســتا 
با بانک مرکزی اقدام به ایجاد شــوراهای فقهی کرده و با بهره گیری از 

متخصصان این حوزه آموزش های الزم را به کارکنان و حتی مشتریان 
خود ارائه کرده اند.

مدیرعامل بانک دی با اشــاره به چالش های موجود در به کارگیری 
قانون بانکداری بدون ربا گفت: عدم فرهنگ ســازی و آموزش، نظارت 
غیرمؤثر بر مصارف وجوه و صوری شــدن عقود ســه مشکل اصلی در 
پیاده ســازی بانکداری بدون ربا در کشور است که بهره گیری از تجربه 
بدنه کارشناســی نظام بانکی در کنار قانونگذاران برای اصالح قانون 
بانکداری بدون ربا می تواند زمینه مهندسی مجدد این قانون و شکوفایی 
نظام بانکی را در پی داشته باشد.وی در پایان افزود: روح بانکداری بدون 
ربا، تکریم مشتری و نحوه رفتار کارکنان در محیط کار است که امیدوارم 
با آموزش و فرهنگ سازی مناسب در این زمینه، شاهد ایجاد یک محیط 
عاری از فساد و بی اخالقی در شــبکه بانکی کشور و متعاقب آن در کل 

جامعه باشیم.

کارت اعتباری از سوی بسیاری از بانک ها ارائه می شود، اما کاالکارت 
بانک مهر ایران مشخصاتی دارد که آن را از طرح های مشابه خود متمایز 

می کند.
به گزارش اقتصاد آنالین،کاالکارت یک کارت اعتباری خرید کاال و 
خدمات است که برای افزایش قدرت خرید مردم و تا سقف ۵00 میلیون 
ریال طراحی شده است. شاید در نگاه نخست این گونه به نظر برسد که 
تعداد دیگری از بانک ها نیز کارت اعتباری ارائه می کنند و این طرح چیز 
جدیدی برای ارائه ندارد؛ امــا کاالکارت ویژگی های منحصر به فردی 

دارد که آن را از طرح های مشابه خود متفاوت می کند.
کارمزد؛ فقط 4 درصد!

نرخ کارمزد ســاالنه کاالکارت فقط 4 درصد است. یعنی اگر کسی 
یک کاالکارت 30 میلیون تومانی با اقساط ۱2ماهه دریافت کند، تنها 
یک میلیون و200هزار تومان کارمزد پرداخت می کند و اقساط ماهانه 
وی 2میلیــون و ۶00هزار تومان می شــود. در صورتی که همین فرد 
اگر قرار بود کارت اعتباری ۱۸ درصدی با همین مبلغ و تعداد اقســاط 
دریافت کند، باید ۵میلیون و 400هزار تومان کارمزد پرداخت می کرد 

و مبلغ هر قسط او نیز 2میلیون و ۹۵0هزار تومان می شد.
تنوع در تعداد اقساط؛ از 6 تا 36 ماه

برای اینکه مشــتری بتوانــد بر اســاس تــوان بازپرداخت خود 
تصمیم گیری کند و دست وی در برنامه ریزی مالی باز باشد، کاالکارت 

بانک مهر ایران با دوره های بازپرداخت متنوع طراحی شده است. این 
طرح در بازه های زمانــی ۶، ۹، ۱2، ۱۸، 24 و 3۶ماهه قابل بازپرداخت 
است.برخی از بانک  ها برای ارائه کارت های اعتباری به مشتریان، ایجاد 
معدل حساب را مالک قرار می دهند. یعنی مشــتری باید در یک بازه 
زمانی مشخص، مبلغ تعیین شده ای را در حساب خود داشته باشد تا در 
نهایت معدل حساب الزم برای وی ایجاد شده و بتواند نسبت به دریافت 

کارت اعتباری اقدام کند.
این در حالی است که برای دریافت کاالکارت بانک مهر ایران چنین 
شرطی وجود ندارد. هر شخصی قادر است بدون نیاز به ایجاد هر گونه 

گردش حساب، کاالکارت مورد نیاز خود را دریافت کند.
دوره تنفس و مهلت استفاده

کارت های اعتباری موجود در شبکه بانکی دوره تنفس اندکی دارد؛ 
مثاًل در یک نمونه تنها ۷ روز دوره تنفس برای یک کارت اعتباری در نظر 
گرفته شده است. این در شرایطی اســت که کاالکارت بانک مهر ایران 

یک ماه دوره تنفس دارد.
افزون بر این، مهلت استفاده از کارت در طرح های مشابه محدودیت 
دارد؛ اما این موضوع در رابطه با کاالکارت صدق نمی کند و مشــتری 
می تواند هر زمان که تمایل داشت نســبت به استفاده از کارت و خرید 
اعتباری کاال اقدام کند. البته پس از یک ماه دوره تنفس، دریافت اقساط 

از سوی بانک آغاز می شود.

پذیرندگان متعدد
برخی از کارت های اعتباری که از ســوی بانک هــای مختلف ارائه 
می شود، پذیرندگان مشخص و محدودی دارد. این موضوع مشتری را 
ناگزیر به خرید از یک یا چند پذیرنده خــاص می کند و به این صورت 
قدرت انتخاب وی محدود می شــود. این در حالی اســت که تا لحظه 
تنظیم این گزارش بیش از 22هزار پذیرنده در شهرهای مختلف کشور 
طرف قــرارداد کاالکارت بانک مهر ایران شــده اند و این تعداد به طور 

مستمر در حال افزایش است.
این پذیرندگان از نظر نوع کاالیی که می فروشند و خدمتی که ارائه 
می کنند نیز تنوع باالیی دارند. لوازم خانگی، فروشگاه های اینترنتی، 
کاالی دیجیتال، فرش، مبلمان، پوشاک، آموزشگاه های مختلف، مراکز 
درمانی، بیمه ها، لوازم یدکی خودرو، لوازم آرایشی و بهداشتی و... همگی 
جزو پذیرندگان کاالکارت به شمار می روند و مشتریان قادرند بنا به نیاز 

خود از آن ها کاال یا خدمت دریافت کنند.
استقبال گسترده مردم

مجموعه آنچه ذکر شد باعث می شود تا کاالکارت یک کارت اعتباری 
کاربردی با مزایای مختلف باشد که تفاوت های چشمگیری نسبت به 
کارت های اعتباری سایر بانک ها دارد. همین دالیل نیز باعث استقبال 
گســترده مردم از این طرح شــده؛ به طوری که تا کنون بیش از یک 

میلیون و ۸۶0هزار کاالکارت به متقاضیان ارائه شده است.

زمان پرداخت وام برای ۱4 رســته شغلی آسیب 
دیده از کرونا تا پایان آذرماه امسال تمدید شد.

به گزارش اقتصادآنالین به نقل از تســنیم، یکی 
از سیاســت های بانک مرکزی در زمان شیوع کرونا، 
پرداخت وام به کسب و کارهای آسیب دیده از شرایط 
به وجود آمده اســت؛ برهمین اساس متقاضیان بعد 
از تشخیص بانک مرکزی و سامانه کارا می توانند به 

بانک های معرفی شده مراجعه کنند.
 بر اســاس دســتورالعمل های بانــک مرکزی، 
اشخاص حقیقی و حقوقی فعال دارای مجوز کسب 
یا تولید در بخش ها و رسته های تعیین شده از سوی 
وزارت خانه هــای صنعت، معدن و تجــارت، میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی، ورزش و 
جوانان، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
تحقیقات و فنــاوری اطالعات، بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی و راه و شهرسازی که فعالیت های آنها 
در دوره شیوع کرونا با اختالل مواجه شد، مشمول این 
تسهیالت می شوند. این تسهیالت تنها به متقاضیانی 
تخصیص خواهد یافت که در سامانه »کارا«ی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نــام کرده و به بانک 

معرفی شده باشند.
برهمین اساس، بانک ها با هدف کمک به صاحبان 

کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع بیماری 
کرونا و همچنین حفظ اشتغال و تامین هزینه های 
عملیاتی این واحدها، به معرفی شــدگان ســامانه 

»کارا« تسهیالت پرداخت می کند.
 این تسهیالت برای شاغلین در واحدهای کسب 
و کار با تعداد کمتر از ۵0 نفر به ازای هر شــاغل ۱20 
میلیون ریال در دو مرحله به صاحب مجوز کســب و 
کار پرداخت می شود که ۷0 درصد آن برای پرداخت 

دســتمزد شــاغلین و 30 درصد برای هزینه های 
عملیاتی واحد کســب و کار آســیب دیده از کرونا 

اختصاص خواهد یافت.
ضمن اینکه این تسهیالت برای کسب و کارهایی 
که از شــیوع این بیماری بر اساس مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا تعطیل شده اند، به ازای هر شاغل ۱۶0 
میلیون ریال در نظر گرفته شــده کــه در دو مرحله 
به فاصله یک مــاه پرداخت می شــود و ۵0 درصد 

تسهیالت به منظور پرداخت دستمزد شاغالن و ۵0 
درصد برای هزینه های عملیاتی مرتبط با کسب و کار 

در نظر گرفته شده است.
تمدیدپرداخت وام 

در چهــل و نهمین جلســه کارگــروه مقابله با 
پیامدهای اقتصادی کرونا که به ریاســت  محســن 
رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزار شد، 
پیشــنهاد وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی برای 
تمدید زمان وام مشــاغل آســیب پذیر در پاندمی 
کرونا بــه تصویــب رسید.براین اســاس صاحبان 
مشاغل ۱4گانه آسیب دیده از کرونا، تا پایان آذرماه 
مهلت دارند که برای دریافت این وام در ســامانه کارا 
)https://kara.mcls.gov.ir/( ثبت نام کنند.

همچنین در این کارگروه مصوبه مربوط به مجاز بودن 
دستگاه های اجرایی برای پرداخت هزینه های حفظ، 
حراســت و نگهداری از مراکز خودگــردان از محل 
اعتبارات مصوب که در ســال ۱3۹۹ تصویب شده 
بود، برای امسال نیز تمدید شد.این هزینه ها شامل 
آب، برق، گاز، نگهبانــی و نگهداری ابنیه خواهد بود.
مصوبات جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی 
کرونا، بعد از تصویب در ســتاد ملی مقابله با کرونا به 

ریاست رئیس جمهور الزم االجرا خواهد بود.

تا پایان آذرماه؛

زمان دریافت وام مشاغل آسیب  دیده از کرونا تمدید شد

پوشش مطلوب ریسک ها یکی از اهداف غایی اعالم توانگری مالی 
شرکت های بیمه است و حاال از بیمه مرکزی خبر می رسد که »آسیا« 

در سال جاری در این مسیر توانمندتر شده است.
به  گزارش اقتصادآنالین ، اعالم توانگری مالی شــرکت های بیمه 
هرچند که ابزاری نظارتی برای کنترل نسبت تعهدات به توانمندی 
شــرکت و متاثر از عملیات بیمه ای و تحوالت مالی شــرکت هاست 

اما نهاد ناظر در جداول اعالمی هرســاله توانگری مالی شرکت ها به 
مشتریان توصیه کرده اســت که در قراردادهای خود به این شاخص 

توجه ویژه داشته باشند.
 اما بیمه آسیا به تازگی بنابر اعالم بیمه مرکزی با نسبت ۱33 درصد 
در ســطح یک توانگری مالی قرار گرفته است به عبارت دیگر توانایی 
مالی این شرکت برای پوشش ریســکهای پذیرفته شده خود، از نظر 

نهاد ناظر مکفی است. این در حالی است که این نسبت در سال گذشته 
۱20 درصد بوده و به نظر می رســد تالش هایی در جهت بهبود این 

شاخص صورت گرفته است.
 این نسبت پس از مطالعه و برآورد ریســک های بیمه گری، بازار، 
اعتبار، نقدینگی و بررسی دارایی های و بدهی ها، مطالبات، سرمایه و 

... شرکت های بیمه به دست آمده و مورد تائید نهاد ناظر قرار می گیرد.

توانگری پایدار، جذابیت سهام بیمه آسیا را افزایش می دهد
خبرمیز خبر 

ردیابی کاالی دیجیتال از 
طریق نرم افزار فام موسسه 

اعتباری ملل
در راســتای مشــتری مداری و با هدف 
ایجاد زمینه های دسترسی آسان هم وطنان 
گرامی بــه خدمات، امــکان ردیابی کاالی 
دیجیتــال از طریق نرم افزار فام موسســه 

اعتباری ملل فراهم شد.
ه گزارش اقتصادآنالین، با برنامه ریزی  ب
انجام شــده، هموطنان گرامی میتوانند از 
طریق نرم افزار فام، ضمن ورود به ســامانه 
استعالم و ردیابی کاالی دیجیتال استعالم 
همزمان طرح رجیستری و سرقتی موبایل 

تبلت و لپ تاپ را انجام دهند.
 گفتنی اســت از طریق این سامانه گام 
موثری در راستای پیشگیری از وقوع جرم در 
حوزه خرید و فروش دستگاه های دیجیتال 

برداشته شده است.

با حکم وزیر رفاه؛
مدیرعامل سازمان تامین 

اجتماعی تغییر کرد
با حکم وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین 

اجتماعی شد.
به گــزارش اقتصادآنالیــن، حجت اهلل 
عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در حکمی میرهاشم موســوی را به عنوان 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی منصوب 
رد.گفته می شــود میرهاشــم موسوی  ک
پیش از این مدیرکل پشتیبانی وزارت رفاه 
اجتماعی بوده است.وی جایگزین مصطفی 
ســاالری مدیرعامل قبلی تامین اجتماعی 

شد.
شنبه ساعت ۱4 مراسم معارفه و تودیع 
مدیرعامل تامین اجتماعی در محل سازمان 

اجتماعی برگزار می شود.
ســازمان تامین اجتماعی با دربرگیری 
بیــش از ۱4,2 میلیــون کارگــر اصلــی 
بیمه شــده و حدود 2 میلیون بازنشســته 
تامین اجتماعی با احتســاب خانواده های 
این افراد حدود ۵0 درصد از جمعیت کشور 
را شامل می شود. یکی از بحران های صندوق 
تامین اجتماعی ناترازی در دخل و خرج این 
صندوق است، به گونه ای که میزان ورودی 
این صندوق بــا مخارج و مســتمری های 

پرداختی همخوانی ندارد.
در این زمینه شــرکت ســرمایه گذاری 
تامین اجتماعی، شستا از سال ۶۶ راه اندازی 
شده تا میزان درآمد این سازمان را افزایش 
دهد، اما همچنان میزان کمک این صندوق 
شســتا به صندوق تامیــن اجتماعی قابل 
توجه نیست. امیدواریم با مدیریت جدید و 
در دولت جدید عــالوه بر ترمیم درآمدهای 
صندوق تامین اجتماعی و شــرکت شستا 
خدمات موثرتری به کارگران، بیمه شدگان 
و بازنشســتگان تامین اجتماعی پرداخت 
شــود و همه اینها نیــاز به یــک مدیریت 
جهادی، پاکدست، متخصص و کارآمد دارد.

بنابر تاییدیه بیمه  مرکزی؛
رکورد توانگری مالی بیمه  

ملت شکسته شد
بیمه ملت با افتخار اعالم می کند که بنابر 
تاییدیه بیمه مرکزی در برابر ریســک های 
پذیرفته شده از توانگری مالی ممتازی برای 

پوشش، برخوردار است.
ه گزارش اقتصادآنالیــن، رویکردهای  ب
جدیــد مدیریتی و توجه به شــاخص های 
مهمی مانند افزایش ســرمایه ســبب شد 
یمه ملت به تازگی رکورد ارزشــمندی را  ب
در شــاخص توانگری مالی در ســرزمین 
اصلی به ثبت رســاند و برای دومین ســال 
پیاپی آن را ارتقــا دهد، تا جایــی که بنابر 
عالم بیمه مرکزی نســبت توانگری مالی  ا
این شرکت برای ســال ۱400 معادل 3۸۶ 
درصد )ســطح یک( مورد تایید قرار گرفته. 
این نسبت در سال ۱3۹۹ بالغ 2۷۹ درصد 
و در ســال ۱3۹۸ بالغ بر۱۹4 درصد اعالم 
شــده بود. به عبارت دیگر این نسبت بالغ بر 
۹۸ درصد رشــد نسبت به ســال ۱3۹۸ را 
تجربه کرده اســت.این دهمین سال پیاپی 
است که بیمه ملت سطح یک توانگری را در 
سرزمین اصلی به دســت می آورد و دومین 
سال اســت که این نســبت را نیز ارتقا داده 
اســت. اعالم توانگری مالی سبب می شود 
ا تصمیم گیری فعاالن بازار بیمه شــامل  ت
گزاران، سهامداران و سرمایه گذاران،  مه  ی ب
نمایندگان و کارگزاران بیمه و... در خصوص 
خرید بیمه نامه، ســرمایه گذاری، نظارت و 
در نهایت انتخاب یک شرکت بیمه با توجه 
به سیگنال های اعالم شــده، تسهیل شود 
و رکورد جدید بیمه ملت در این شــاخص 
مزیت رقابتی پایداری است که سبب ایجاد 
افزایش تراز عملیاتی و سودآوری و موجبات 
رضایت سهام داران و همه ذی نفعان را پدید 

خواهد آورد.

بانک مرکزی اعالم کرد؛
عرضه ۱۷۳ میلیون دالر در 

سامانه نیما
سامانه نیما امروز شــاهد عرضه حدود 
۱۷3 میلیون دالر به صورت حواله ارزی به 

منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.
امروز مورخ ۱۷ شــهریور مــاه ۱400 از 
عرضه های مذکور حدود ۵۷ میلیون دالر 
معامله شده است. بر اساس معامالت انجام 
شده، میانگین موزون نرخ دالری معامالت 
22۹.۷۶۹ ریال بوده است.این امر حاکی از 
این اســت که نرخ ارز موثر در واردات کشور 

نرخ مذکور بوده است.

معاون برنامه ریزی، مدیریت 
و توسعه منابع سازمان بیمه 

سالمت؛
سازمان بیمه سالمت بدهی 

بابت سال۱۳۹۹ ندارد
معاون برنامه ریزی، مدیریت و توســعه 
منابع سازمان بیمه سالمت گفت در زمینه 
اجرای نسخه الکترونیکی در سازمان بیمه 
سالمت پیشــرفت های خوبی انجام شده و 
رداختی های نسخه الکترونیک با عنایت  پ

به درصد پیشرفت آن، رو به افزایش است.
بــه  گــزارش اقتصادآنالین، حســین 
بــران دربــاره آخریــن وضعیــت  ج ن ر
پرداختی های سازمان بیمه سالمت، گفت: 
پرداختی های سازمان بیمه سالمت نیز به 
صورت منظم در حال انجام است و در حال 
حاضر بدهی از سال ۱3۹۹ وجود ندارد و به 

طور کامل تسویه صورت گرفت.
وی ادامــه داد: هزینه هــای مربوط به 
نسخه نویسی و نســخه پیچی الکترونیک 
از فروردیــن ۱400 تا مــرداد ماه پرداخت 
شده است. همچنین در زمینه نظام ارجاع 
و پزشــک خانواده تا شــهریور سال جاری 

پرداخت صورت گرفت.
وی در پایان، بیان کرد: در بخش های غیر 
دولتی نیز پرداختی های ســه ماهه ابتدای 
ســال ۱400 انجام شده اســت. در بخش 
دولتی و دانشگاهی نیز با پیگیری های انجام 
شده، منابع برای پرداخت سه ماهه ابتدای 
سال ۱400 در دسترس است و در روزهای 

آینده پرداخت صورت می گیرد.

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان 
تامین اجتماعی تشریح کرد؛
روش تقاضای حقوق 

مرخصی زایمان
مدیرکل امور بیمه شــدگان ســازمان 
تامین اجتماعی گفت: با ابالغ جدید درباره 
پرداخت ماهانه مرخصی زایمان، روش های 

سلیقه ای و مختلف کنار گذاشته شد.
به  گزارش اقتصادآنالین به نقل از شبکه 
خبر، شکوری در ارتباط با برنامه روی خط 
خبر گفت: با ابالغ جدیــد درباره پرداخت 
ماهانه مرخصی زایمان، روش های سلیقه ای 
و مختلف کنار گذاشته شده و بدون نیاز به 
درخواست و به شرط ارسال لیست توسط 
کارفرمــا، حقوق بصــورت ماهانه و منظم 
پرداخت می شود.وی درباره روش تقاضای 
حقوق مرخصــی زایمان گفــت: خدمات 
کامال غیر حضوری انجام می شود و مادران 
باردار شاغل، می توانند با مراجعه به سامانه 
خدمات غیرحضوری تامیــن اجتماعی و 
بارگذاری مدارک مورد نیاز و اعالم شــماره 

حساب از این خدمات استفاده کنند.

اعالم نتایج هفتمین جشنواره 
کشوری »بانک محبوب من«؛

بانک گردشگری در جایگاه 
نخست شاخص »اعتماد و 

اطمینان« قرار گرفت

بانک گردشگری در هفتمین جشنواری 
کشــوری »بانک محبوب مــن« به عنوان 
بانک نخست در شاخص اعتماد و اطمینان 
ز نگاه شــرکت کنندگان این جشــنواره  ا
برگزیده شــد.به گزارش اقتصادآنالین؛ در 
ین جشنواره، بانک گردشگری همچنین  ا
در ارائه خدمات متمایــز نیز به عنوان بانک 
نخست با رای شــرکت کنندگان انتخاب 
شده است.جشــنواره »بانک محبوب من« 
همه ساله با هدف انتخاب بهترین بانک در 
بین بانک های کشور از دیدگاه مردم، برگزار 
می شود.بانک گردشگری برای دومین سال 
پیاپی توانست در بین سه بانک برتر کشور 
قرار گیرد. بانک گردشــگری در ششمین 
دوره جشنواره ســاالنه بانک محبوب من 
نیز رتبه دوم را کسب کرده بود.خاطرنشان 
می گردد پیش تــر نیز بر اســاس گزارش 
نشــریه بین المللی بنکر،  بانک گردشگری 
با ۵2 درصد رشــد و دارایی ۶ هــزار و 3۱2 
میلیون دالری در رده سومین بانک اسالمی 

ایران و رده هفتم جهانی جای گرفت.
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وعدهکمک۲۰۰میلیونیوانیچینبهافغانستان

روسیه؛غربوآمریکادرقبالمذاکراتبرجامرفتارمسئوالنهنشاندهند

بازارگازهمسایهغربیازدستمیرود؟

دولت چین از ایجاد یک دولت موقت تازه در کابل از سوی طالبان و 
پایان »سه هفته هرج و مرج« در افغانستان استقبال کرده و قول یک 

کمک فوری 3۱ میلیون دالری را داده است.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایسنا؛  طالبان ۱۵ اوت در شرایط 
غافلگیرکننده ای وارد کابل شــد و روز سه شنبه تشکیل یک کابینه 

سرپرست را اعالم کرد.
چین که از خروج »بدون برنامه و شــتابزده« آمریکا از افغانستان 
انتقاد می کرد، روز چهارشــنبه تاکید کرد که تشکیل کابینه توسط 

طالبان به ایجاد ثبات کمک خواهد کرد.
وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانسی خبری 
گفت: چین اهمیت زیادی برای اعالمیه طالبــان در مورد ایجاد یک 

دولت گذار قائل است.
وی افزود: این به بیش از ســه هفته هرج و مرج در افغانستان پایان 

داده و گامی الزم برای بازگشت نظم و بازسازی کشور است.
وانگ یی، وزیر خارجه چین نیز روز چهارشــنبه در یک نشست 
مجازی با همتایانش از پاکســتان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و 

ترکمنستان که جملگی همسایگان افغانستان هستند شرکت کرد.
به نقل از شــبکه خبری بی بی سی، براســاس بیانیه ای که وزارت 
خارجه چین منتشر کرد، وانگ یی در این نشست تاکید کرد که آمریکا 
و متحدانش وظیفه دارند بیش از هر کشــور دیگری به افغانســتان 

کمک های اقتصادی و انسان دوستانه ارائه کنند.
وی گفت: این کشــورها باید به توســعه مثبت افغانستان کمک 
کنند و همزمان به حق حاکمیت ملی و استقالل آن احترام بگذارند.
وانگ یی افزود: چین معادل 200 میلیون یــوان )3۱ میلیون دالر( 
غالت، تدارکات زمستانی، واکسن و دارو به افغانستان ارائه می کند و 
از پیش در مورد اعطای سه میلیون ُدز واکسن کووید-۱۹ به این کشور 

تصمیم گرفته است.وی همچنین اظهار کرد: کشورهای همسایه باید 
در راهنمایی طالبان برای ایجاد یک ســاختار سیاسی فراگیر و همه 
شمول، دنبال کردن یک سیاست داخلی و خارجی معتدل و پایدار و 

کشیدن یک مرز مشخص با نیروهای تروریستی پیشگام شوند.
وزیر خارجه چین از طالبان خواســت روابط بــا کلیه گروه های 

تروریستی را قطع کند و گام هایی برای سرکوب آنها بردارد.
وانگ یی گفت: کلیــه طرف ها باید اشــتراک اطالعات امنیتی و 
همکاری در زمینه کنترل مــرزی را برای بــه دام انداختن و حذف 
گروه های تروریســتی که از افغانســتان نفوذ کرده اند، تقویت کنند 
تا امنیت و ثبات منطقه تامین شــود.درحالی که بســیاری کشورها 
پیش از تعامل با طالبان منتظر عملکرد این گروه به عنوان یک نیروی 
حاکم هستند، چین اعالم کرده که آماده ایجاد روابطی دوستانه بعد از 

رسیدن این گروه به قدرت است.

همزمان با ســفر رابرت مالی نماینده ویژه دولت 
آمریکا در امور ایران و سرپرســت تیــم آمریکا در 
مذاکرات برجامی وین به مســکو، معاون وزیر امور 
خارجه روسیه از غرب و واشنگتن خواست تا در قبال 
مذاکرات هســته ای رویکردی متعادل و مسئوالنه 

اتخاذ کنند.
به  گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایرنا، سرگئی 
ریابکوف معــاون وزیر امــور خارجه روســیه در 
مصاحبه ای با خبرگزاری ریا نووســتی خبر داد که 
امروز در دیدارش بــا رابرت مالی، بر ازســرگیری 

گفت وگوهای وین تمرکز خواهد شد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که طرف های 
غربــی از جمله آمریــکا »رویکردی مســئوالنه و 
متوازن« نشان داده و از تکرار رفتارهای گذشته که 
موجب پیچیده شدن اوضاع می شــود، خودداری 

کنند.
ریابکوف با »بســیار طوالنی« خوانــدن وقفه 

مذاکرات، از تهران خواست تا »تفاهم مقتضی« در 
مورد ازسرگیری همکاری با آژانس نشان دهد.

از سوی دیگر، نماینده روســیه در سازمان های 
بین المللی دقایقی پیش در توییتی علیه تأثیر سوء 
تصمیم گیری های آتی شــورای حــکام آژانس بر 

گفت وگوهای احیای برجام هشدار داد.
میخائیل اولیانوف نوشــت: روز دوشــنبه )22 
شهریور( یکی دیگر از جلسات شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی آغاز خواهد شد و پیش بینی 

می شود که مانند همیشه بر ایران تمرکز کند.
کشورهای عضو باید سلسله مراتب سنجیده ای 
از اولویت هــا را تعیین کننــد. رایزنی ها تحت هیچ 
شرایطی نباید بر چشم انداز گفت وگوهای برجامی 

وین تأثیر منفی بگذارد.
وی به خبرگزاری تاس نیز در مورد گفت و گوهای 
امروز و فردا با مالی گفت: مشکالت زیادی وجود دارد 
و به صراحت بگویم که اکنون یکــی از آن لحظاتی 

است که خطا نکردن بسیار مهم است.
ریابکوف در مصاحبه با تاس افزود: ما یقینا نگران 
یشرفت سریعی هســتیم که در توانمندی های  پ

هسته ای ایران مشاهده می شود.
این مقام روس توضیح داد نگرانی روسیه به این 
معنا نیست که ایران تعهدات خود در قبال معاهده 
منع گسترش سالح های هســته ای )ان پی تی( یا 
پادمان های توافق با آژانس را نقض کرده باشد زیرا 
مفاد این اســناد هیچ محدودیتی علیه ایران وضع 
نمی کند و درخصوص شــفافیت اقدامات ایران نیز 
اطمینان داده شده است. اما از نظر بازگشت به برجام، 
وضعیت درحال پیچیده تر شدن اســت زیرا ایران 
)با انجام فعالیت های هســته ای و کاهش تعهدات 
برجامی( درحال فاصله گرفتن بیشــتر از موضوع 

توافق برجام است.
وی افزود: به هرحــال اگر ما بــه مذاکرات وین 
بازگردیــم و به راه حل های مســائل باقــی مانده 

بپردازیم، این مسئله)گام های ایران در جهت کاهش 
تعهدات برجامی( هم قابل بازگشت خواهد بود.

ریابکوف همچنیــن گفت که هرگونــه اقدام از 
سوی هر یک از طرف های مذاکرات که باعث از بین 
بردن دستاوردهای مذاکرات وین بشود، غیرسازنده 

خواهد بود.
رابرت مالی با هدف رایزنی های برجامی با مقامات 
روسیه و فرانسه، از امروز سفر چهار روزه به مسکو و 
پاریس را آغاز کرده است. او امروز و فردا)چهارشنبه و 
پنجشنبه( با مقامات روس دیدار می کند و روزهای 
جمعه و شــنبه آینده نیز میهمان مقامات فرانسه 

خواهد بود.
سفر رابرت مالی به روســیه و فرانسه در آستانه 
نشست آتی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی درحال انجام است. نشست آتی شورای حکام 
آژانس از روز دوشنبه آینده 22 شهریور آغاز بکار می 

کند.

روز یکشنبه هفته جاری، شرکت توتال فرانسه در مراسمی با حضور 
مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر  عراق قرارداد همکاری 2۷ میلیارد 
دالری با کمیسیون سرمایه گذاری ملی و وزارتخانه های نفت و برق این 
کشور امضا کرد.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از دنیای اقتصاد، پاتریک 
پویانه، مدیرعامل شرکت توتال که برای امضای این قرارداد به بغداد سفر 
کرده بود، خبر از ســرمایه گذاری ۱0میلیارد دالری اولیه در این کشور 
برای اجرای 4 مگاپروژه داد. توافقی که هدف اصلی آن به نظر می رســد 
قطع وابســتگی برقی و گازی عراق به ایران است.فرانســه که به دنبال 
گسترش نفوذ در عراق است با حمایت آمریکا عملی شدن این قرارداد را 
امکان پذیر کرد و شنیده ها حاکی از آن است که آمریکا با حمایت از توتال 
در عراق، به دنبال جبران قطع همکاری این شرکت به دلیل تحریم ها با 
ایران است. وابستگی گازی و برقی عراق به ایران از یک سو و کمبود تولید 
برق در این کشور از ســوی دیگر عوامل اصلی محرک عراق برای جذب 
سرمایه خارجی بوده است؛ در شرایطی که قطع گاه و بی گاه گاز و برق از 
سوی ایران به دلیل بدهی های دولت عراق و همچنین مشکل کمبود گاز 
و برق در ایران، منجر به نارضایتی عمومی در عراق نسبت به دولت  شده 
است.حاال در شرایطی که ایران در سال های اخیر تالش های مثمر ثمری 

برای جذب سرمایه های هنگفت خارجی و توسعه زیرساخت های انرژی 
خود انجام نداده، عراق با روی آوردن به کشورهای عربی، چین، روسیه 
و فرانسه به دنبال ایفای نقشــی جدید در بازار انرژی و حتی معادالت 
ژئوپلیتیک منطقه ای است.روز یکشــنبه دولت عراق اعالم کرد که با 
گروه توتال انرجیز )TotalEnergies( فرانسه قراردادهایی به ارزش 
2۷ میلیارد دالر برای تولید و بهره برداری از گاز، نفت و انرژی خورشیدی 
در عراق منعقد کرده اســت. پاتریک پویانه، مدیرعامل شرکت توتال 
در مراســم رونمایی و امضای این قرارداد در بغداد عنــوان کرد که این 
شرکت با ســرمایه گذاری اولیه ۱0 میلیارد دالری کار خود را در عراق 
آغاز خواهد کرد. احســان عبدالجبار، وزیر نفت عراق هم به خبرگزاری 
AFP گفته است: »این بزرگ ترین سرمایه گذاری یک شرکت غربی در 
عراق است و راه اندازی این پروژه ها چالشی است که اکنون با آن روبه رو 
هستیم.«عراق با امید به افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، به دنبال جذب 
سرمایه گذاران خارجی اســت؛ زیرا این کشور با خاموشی های جدی و 
قطع برق روبه رو است که این به  ناآرامی های اجتماعی گسترده در عراق 
دامن زده اســت. عراق به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ اوپک، بیش 
از ۹0 درصد درآمد خود را از محل فروش نفت خام به دســت می آورد و 

شــیوع بیماری همه گیر کرونا که تقاضا جهانی برای نفت و قیمت این 
کامودیتی را کاهش داد، آســیب های جدی به اقتصاد این کشور وارد 
کرده است. بر اســاس گزارش صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص 
داخلی عراق در ســال 2020 حدود ۱۱ درصد کاهش یافته و همزمان 
با تشدید معضل بیکاری در این کشور، فقر نیز گسترش یافته است.به 
گزارش روزنامه ایندیپندنت، قرارداد توتال با دولت عراق شامل 4 پروژه 
بزرگ در بخش های متفاوتی خواهد بود که پروژه  ســرمایه گذاری این 
شرکت برای توســعه میدان نفتی رتاوی در جنوب عراق تنها قسمتی 
از آن است و تولید این میدان قرار اســت از ۸۵ هزار بشکه در روز به 2۱0 
هزار بشــکه افزایش یابد. رویترز از احســان عبدالجبار نقل کرده که 
نخستین فاز این همکاری دو جانبه، ســرمایه گذاری 3 میلیارد دالری 
توتال در پروژه تصفیه، انتقال و تزریــق آب دریا به میادین نفتی عراق 
برای بهبود و حفظ ســطح تولید نفت خام اســت. توتال همچنین در 
پردازش و جمع آوری گاز طبیعی همــراه در ۵ میدان نفتی جنوب این 
کشور مشارکت و سرمایه گذاری خواهد کرد. بخش پایانی این همکاری 
هم طبق قرارداد توتال با وزارت برق عراق، پروژه ســاخت یک نیروگاه 

خورشیدی با توان هزار مگاوات است. 

سازمان ملل هشدار داده اســت که افغانستان 
در خطر »فروپاشــی کامل« اقتصادی قرار دارد و 
جامعه بین الملل هم هنوز راهــی برای انتقال پول 
به افغانستان، با وجود نگرانی درباره دولت طالبان، 
نیافته اســت.تقریبا ۱0میلیارد دالر از دارایی های 
بانک مرکزی افغانســتان در خارج از این کشــور 
مسدود شــده و این اهرم فشــار مهمی علیه دولت 
جدید افغانســتان اســت.الجزیره در گزارش ۱0 
سپتامبر دراین رابطه نوشت، »دبورا لیون« نماینده 
ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، روز پنج شنبه 
به شورای امنیت گفت که باید راهی برای ورود پول 
به این کشور یافت شــود »تا جلوی فروپاشی کامل 

اقتصاد و نظم اجتماعی« گرفته شود.
او خاطرنشان ساخت که افغانســتان با گردابی 
از بحران ها دســت به گریبان است؛ از جمله سقوط 
ارزش پول ملی، افزایش شــدید قیمت مواد غذایی 
و ســوخت، نبود پول نقــد در بانک های خصوصی 
وغیره. ایــن نماینده ویــژه افزود کــه مقام ها هم 
بودجه ای بــرای پرداخت حقــوق ندارند.نماینده 
ویژه ســازمان ملل در شــورای امنیِت ۱۵ عضوی 
گفت: »باید چند ماهی به اقتصاد اجازه تنفس کردن 
داد، باید به طالبان فرصــت داد تا انعطاف پذیری و 
حسن نیت برای انجام کارهای متفاوتی در این زمان 
نشــان دهند؛ به ویژه در زمینه حقوق بشر، مقابله با 
تروریسم و مسائلی ازاین دست.« او افزود که می توان 
تضمین هایی به دست آورد تا اطمینان یابیم که این 
پول ها در راه درست خرج شده اند. کمک دهندگان 
خارجی به رهبری ســازمان ملل حدود ۷۵درصد 
از هزینه هــای عمومی دولت افغانســتان را تامین 
می کردند؛ دولتی که با خــروج آمریکا ظرف مدتی 

کوتاهی فروپاشید. دولت بایدن می گوید که آماده 
ارائه کمک های بشردوستانه است؛ اما درعین حال 
افزود که هر کمک اقتصادی مســتقیمی از جمله 
جریان یافتن دارایی های بانک مرکزی افغانستان 
بسته به طالبان خواهد بود مانند اجازه عبور و مرور 

ایمن به مردم برای خروج از کشور.
همزمان منابع خبری از پرواز نخستین هواپیمای 
غیرنظامی از فرودگاه کابل پــس از خروج آمریکا از 
این کشــور و فرود آن در قطر خبر دادند. نخستین 
هواپیمــای تجاری حامل 200 مســافر شــامگاه 
پنج شــنبه پس از ترک فرودگاه بین المللی کابل، 
در فرودگاه دوحه قطر بر زمین نشســت. محمدبن 
عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر در اسالم آباد 
پایتخت پاکســتان در این باره گفت: »ما توانستیم 

اولین پرواز مسافربری را انجام دهیم.« او همچنین از 
همکاری حکومت طالبان در این زمینه تقدیر کرد. 
این 200 مسافر از جمله شهروندان آمریکایی، افغان، 
کانادایی، اوکراینی، آلمانی و انگلیسی در نخستین 
پرواز به دوحه منتقل شــدند. به نوشــته الجزیره، 
صندوق بین المللی پول هم دسترســی طالبان به 
440 میلیون دالر از ذخایر ارزی خارجی افغانستان 
را مســدود کرد و هنوز اجازه استفاده طالبان از این 

منابع را نداده است.
»جفری دالرنتیس« معاون نماینده آمریکا در 
ســازمان ملل متحد نیز در نشست شورای امنیت، 
خطاب بــه رهبران گــروه طالبان گفــت هرگونه 
مشــروعیت و حمایت را »باید کســب کرد«. وی 
افزود: اگر طالبــان به همه تعهدات خــود پایبند 

بماند، ثبات بیشتری در افغانستان و منطقه برقرار 
کند، همه شــمولی گســترده تری را بــه نمایش 
بگذارد و از دستاوردهای بیست ســال گذشته در 
افغانســتان محافظت کند، ایاالت متحــده با آن 
گروه کار خواهد کرد. او با اشــاره به تمایل طالبان 
برای کسب مشروعیت و حمایت بین المللی گفت: 
»پیام ما ساده اســت: هرگونه مشروعیت و حمایت 
باید کسب شود.« چین و روسیه که میلیون ها دالر 
کمک اضطراری را به افغانستان وعده داده اند به نفع 
آزادی منابع مالی این کشور تاکید کرده اند. »گنگ 
شوآنگ«، معاون سفیر چین در ســازمان ملل، به 
دارایی های مسدودشده افغانستان در خارج از این 
کشور اشاره کرد و افزود: »این دارایی ها باید برای این 
کشور مصرف شوند و نه به عنوان اهرمی برای تهدید 

طالبان. این منابع به افغانستان تعلق دارد.«
هشدار لیون، نماینده ویژه ســازمان ملل، پس 
از آن اعالم شد که »برنامه توســعه سازمان ملل« 
)UNDP( در گزارشــی اعالم کرد که افغانســتان 
می تواند به زودی با »فقر همه گیر« مواجه شــود؛ 
زیرا اقتصاد این کشــور هر روز بیش از قبل منقبض 
می شــود. این نهاد بین المللی می گوید: این کشور 
در گذشــته هم یکی از فقیرترین کشورهای جهان 
بوده و شــرایط فعلی بر وخامت اوضــاع آن افزوده 
اســت. هم اکنون ۷2درصد از جمعیت افغانستان 
با کمتر از یــک دالر در روز زندگی می کنند. »غالم 
اسحاق زای« ســفیر افغانستان در ســازمان ملل 
از شــورای امنیت خواســت تا »دولــت طالبان را 
به رســمیت نشناســد؛ مگر اینکه دولتی فراگیر 
)همه شــمول( بر اســاس اراده آزاد مردم تشکیل 

دهد.«

خطر سقوط کامل اقتصاد افغانستان

رییس جمهور پیشین آمریکا برای تفسیر یک مبارزه بوکس رقم 
نجومی را در این کشور دریافت می کند.

به گزارش سایت TMZ، دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا 
پس از دریافت دســتمزد »نجومی« برای ارائه »تفسیر« نبرد شنبه 
بوکس در فلوریــدا، مبلغ قابل توجهی به حســاب بانکی خود اضافه 

خواهد کرد.

به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایسنا، این هفته مشخص شد که 
ترامپ به همراه پسرش دونالد جونیور  قرار است در کنار رینگ بوکس 
بنشینند و یک مبارزه حساس را تفسیر کند. بازگشت ایواندر هلیفیلد 
۵۸ ساله در برابر ویتور بلفورت 44 ساله که حساسیت باالیی خواهد 

داشت.
ترامپ قرار است برای خدمات خود برای این مبارزه دستمزد زیادی 

دریافت کند، در حالی که رسانه های زرد آمریکایی می گویند او در مورد 
این رقم نجومی که دریافت کرده است به خود می بالد.

مبلغ دقیق آن اعالم نشــده اســت اما TMZ معتقد است حضور 
ترامپ برای تفسیر این مبارزه میلیون دالری است. عالوه بر این فرش 
قرمز برای ترامپ پهن شده است و از جت G-۵ برای انتقال او به مبارزه 

استفاده شده است.

 تاکایف؛ قزاقستان باید به قطب دیجیتال اوراسیا تبدیل شود
خبرمیز خبر 

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران؛
 نشست  های اروپایی 

در مورد آینده مذاکرات 
برجام »سازنده« بود

نشســت  های اروپایــی در مــورد آینده 
مذاکرات برجام »سازنده« بود

رابرت مالی در راســتای مذاکــره درباره 
احیای برجام ابتدا به مسکو و سپس پاریس 

سفر کرده است.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایســنا، 
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 
جمعه ۱۹ شهریور از نشست های »سازنده« 
خود با نمایندگان اتحادیه اروپا و ســه کشور 
اروپایی درباره احیای توافق هسته ای با ایران 

موسوم به برجام خبر داده است.
رابــرت مالی در توییتی نوشــته اســت، 
مجموعه ای از نشســت های ســازنده را در 
پاریس با همکاران اتحادیه اروپا و ســه کشور 
اروپایی در مــورد آینده مذاکــرات برجام و 
اهمیت بازگشت ســریع به اجرای متقابل به 

پایان رساندیم.
رابرت مالی در راســتای مذاکــره درباره 
احیای برجام ابتدا به مسکو و سپس پاریس 

سفر کرده است.
نماینــده ویــژه آمریــکا در امــور ایران 
همچنین روز پنجشنبه با سرگئی ریابکوف٬ 
معاون وزیــر امــور خارجه روســیه درباره 
مذاکرات احیای برجــام گفت وگو کرده بود. 
او گفت وگوهای خود را با معــاون وزیر امور 
خارجه روسیه »مثبت و ســازنده« توصیف 

کرد.
ســفر رابرت مالی به مســکو و پاریس در 
حالی انجام شده اســت که مذاکرات احیای 
برجام در وین پایتخت اتریش به درخواست 
ایران در اواخر خردادماه سال جاری متوقف 

شده است.
این در حالی اســت که آمریکا و سه کشور 
اروپایی حاضر در برجام از پیشــرفت برنامه 
هســته ای ایران طی این مدت ابــراز نگرانی 
کرده اند. انها از ایران خواسته تا هرچه سریعتر 

این مذاکرات را از سربگیرد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش 
اخیر خود اعالم کرد که ایــران به طور جدی 
فعالیت های بازرسان این نهاد سازمان ملل را 

تضعیف کرده است.

سخنگوی کاخ سفید:
ورود اتباع افغان به آمریکا 

متوقف شد
به درخواســت مرکز کنترل و پیشگیری 
آمریکا، ورود اتباع افغان به خاک این کشــور 

متوقف شد.
به گزارش پی تی ان؛ آمریــکا، ورود اتباع 
افغانی به خاک این کشــور را به حال تعلیق 
درآورد. این گزارش می افزاید سخنگوی کاخ 
ســفید با اعالم این مطلب بیان کرد: به دلیل 
شناســایی چهار مورد ســرخک ورود اتباع 
افغان به درخواست مرکز کنترل و پیشگیری 

آمریکا متوقف شده است.
ـه گــزارش اقتصادآنالین بــه نقل از  ـ ب
شبکه خبر، جن ســاکی در پاسخ به سئوال 
گاری درباره توقف انتقــال افغان ها به  خبرن
آمریکا گفت: پرواز ها به آمریکا به درخواست 
مرکز کنترل و پیشــگیری به صورت موقت 
متوقف شده اســت، زیرا چهار مورد سرخک 
در بین افغان هایی که اخیرا وارد آمریکا شدند، 

شناسایی شد.
وی ادامه داد: این افراد در قرنطینه به ســر 
می برند و بر اســاس دســتورالعمل سالمت 
عمومی، مرکز کنترل و پیشــگیری در حال 
بررسی است. همه افغان هایی که اخیرا وارد 
می شوند باید به عنوان شرط ورود به آمریکا 

واکسن سرخک دریافت کنند.

طالبان مراسم تحلیف دولت 
جدید افغانستان را لغو کرد

یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی طالبان 
امروز )جمعه( در بیانه ای از لغو مراسم تحلیف 
دولت جدید افغانستان به ریاست طالبان خبر 
داد.به گزارش تاس، »اینام اهلل ســمنگانی« 
یکی از اعضای ارشــد کمیســیون فرهنگی 
طالبان در صفحه توییتری خود بدون اشاره 
ه تاریخ بعدی ایــن رویداد گفت: مراســم  ب
تحلیف دولت جدید افغانستان چند روز قبل 
لغو شد. به دلیل آنکه ما نمی خواستیم مردم 
را بیش از این سردرگم کنیم، رهبری طالبان 
بخشــی از کابینه را معرفی کرد و کابینه هم 
اکنون کار خود را آغاز کرده اســت.به گزارش 
اقتصادآنالین به نقل از ایسنا، این مقام کمیته 
فرهنگی طالبان در توئیتش نوشــته است: 
رگزاری مراسم تحلیف کابینه دولت جدید  ب
افغانستان چند روز پیش لغو شده بود. رهبری 
امارت اسالمی برای اینکه مردم از این بیشتر 
در سردرگمی نمانند برخی از کابینه را اعالم 
نمود و کابینه کار خود را آغاز هم کرده است. 
شــایعاتی که گویا فردا ۱۱ سپتامبر مراسم 

تحلیف برگزار می شود، واقعیت ندارد.

رافائل گروسی احتمااًل به 
ایران سفر می کند

نگار روزنامه وال  اســتریت ژورنال  ر ب خ
مدعی شــده مدیر کل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی احتماالً طــی روزهای آینده به 

ایران سفر خواهد کرد.
منابع خبری شــامگاه جمعه از احتمال 
سفر »رافائل گروســی«، مدیر کل آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی به ایــران قبل از 

نشست شورای حکام خبر داده اند.
»الورنــس نورمن«، خبرنــگار روزنامه 
وال اســتریت ژورنال نوشــته است: »من 
صحبت های تــازه ای از برخی منابع درباره 
احتمال سفر قریب الوقوع رافائل گروسی به 
ایران قبل از نشست شــورای حکام آژانس 

شنیده ام.«
وی همچنین به نقل از منبعی در پاریس 
مدعی شــده که آمریکا و سه کشور اروپایی 
وز هیچ تصمیمی برای صدور قطعنامه  ن ه

شورای حکام آژانس علیه ایران نگرفته اند.
بر اســاس گزارش ها، مدیــرکل آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی وضعیت همکاری 
ایران با این نهاد را در نشست بعدی شورای 
ام آژانس بین المللی انــرژی اتمی که  حک
بین روزهای ۱3 تا ۱۷ ســپتامبر )22 تا 2۶ 
شــهریور( برگزار خواهد شد به اعضای این 

شورا ارائه خواهد کرد.
پیش تر شــبکه آمریکایی »بلومبرگ« 
به نقل از چند مقام گزارش داد که مدیرکل 
آژانــس بین المللی انرژی اتمــی به دنبال 
مالقات با »محمد اسالمی« رییس جدید 
سازمان انرژی اتمی ایران پیش از کنفرانس 
وین اســت. طبق این گزارش، این دو مقام 
گفتند »او می خواهد تمایــل تهران برای 
بازگرداندن دسترســی گسترده به ناظران 
آژانس-که در اعتراض به تحریم های آمریکا 
متوقف شــده اســت -و همکاری ایران با 

بازرسان بین المللی را بسنجد.«
به ادعای مقاماتی که با بلومبرگ در وین 
صحبت کردنــد، دیپلمات هــای اتحادیه 
اروپا منتظر نتیجه رایزنی های بین آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمی و ایــران قبل از 
تصمیم گیری در این خصوص هستند که 
به تدوین پیش نویس قطعنامه ای که ایران 
را به دلیل عدم همــکاری محکوم می کند، 

بپردازند یا خیر.
به ادعای بلومبــرگ، در حالی که چنین 
ســندی در نهایت می تواند منجر به ارجاع 
مجدد ایران به سازمان ملل شود، این مقام ها 
گفتند بعید اســت تهران با اقدامات اضافی 
شورای امنیت روبرو شود زیرا چین و روسیه 
به طور قطع تالش برای اعمال تحریم های 

جدید را مسدود خواهند کرد.
ایران و آژانس اتمی اســفندماه ســال 
گذشته به توافقی برای ارائه دسترسی های 
داوطلبانه از سوی ایران به دو مکان مشخص 
شده و تسهیل فعالیت های راستی آزمایی 
آژانس دست یافتند. این توافق، یک بار قبل 
از منقضی شــدن به مدت یک ماه و تا تاریخ 
سوم تیرماه تمدید شــد اما ایران بعد از آن 

تاریخ، توافق مذکور را تمدید نکرد. 
آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید 
پروتکل الحاقی به این نهاد بین المللی اجازه 
دسترسی گســترده تر به اطالعات و اماکن 
موجود در ایران را می دهد. ســال گذشته 
مجلس شورای اســالمی ایران قانونی را به 
تصویب رســاند که دولت را ملزم می کند 
در صورت عدم رفع تحریم هــا علیه ایران 
بازرســی های آژانس اتمی در ایران را معلق 
کند.کشــورهای غربی به رهبری آمریکا و 
رژیم صهیونیستی در ســال های گذشته 
ایران را به پیگیری اهداف نظامی در برنامه 
هسته ای این کشــور متهم کرده اند. ایران 

قویاً این ادعاها را رد کرده است.

روزنامه گاردین؛
کشورهای غربی امروز 

درخصوص صدور بیانیه علیه 
ایران تصمیم می گیرند

روزنامه گاردین در گزارشــی نوشت که 
کشــورهای غربی امروز درخصوص صدور 

بیانیه ای علیه ایران تصمیم خواهند گرفت.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایسنا، 
روزنامــه گاردین روز جمعه در گزارشــی 
نوشــت که غرب قصد دارد تا در روز جمعه 
درخصوص صــدور بیانیه جهــت انتقاد 
از ایران در پی انتشــار گــزارش محرمانه 
ژانس درخصــوص جمهوری اســالمی  آ
صمیم گیری کند.رابــرت مالی، نماینده  ت
ویژه آمریکا در امور ایران قرار است دیداری 
با دیپلمات های فرانســه، آلمان و انگلیس 
پیش از جلسه شورای حکام در روز دوشنبه 
داشته باشــد.آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
آمریکا روز چهارشنبه در کنفرانس خبری 
مشترکی با هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان 
هشــدار داده بود که آمریکا دارد به نقطه ای 
»نزدیک تر« می شــود که از خیــر برجام 

بگذرد.



نگاه
 ارزش بازار جهانی 

ارزهای دیجیتال چند 
میلیارد دالر شد؟

مجمــوع ارزش بــازار جهانــی ارزهای 
دیجیتالــی در حال حاضــر 20۹0میلیارد 
دالر برآورد می شــود که این رقم نسبت به 
روز قبل 0.۹۸درصد بیشــتر شده است.به 
گزارش سی ان بی سی، پس از ریزش شدید 
ازار، قیمت ها در حال احیای آهسته است.  ب
جدال بین دیدگاه های صعودی و نزولی در 
بازاررمزارز به شدت باال گرفته و فشار فروش 
نیرومند باعث شده است تا حتی اخبار بسیار 
مثبت بازار نظیر آغاز بررســی الیحه قانونی 
اعالم شدن بیت کوین و ارزهای دیجیتالی 
دیگر در پاناما نیز نتوانند منجر به یک صعود 
نیرومند شوند.  برخی از تحلیلگران معتقدند 
بازار در ماه ســپتامبر وارد فاز اســتراحت و 
حتی اصالح خواهد شد پیش ا آن که حرکت 
صعودی اش را از ســر گیــرد.  بیت کوین به 
عنوان ارز رسمی الســالوادور قابلیت معامله 
پیدا کرد. مک دونالد اعالم کرد در شــعبات 
این برند در السالوادور امکان پرداخت با بیت 
کوین وجود خواهد داشــت. از سوی دیگر 
هنوز بسیاری از کشــورها از جمله روسیه با 
تردید به رمزارزها نــگاه می کنند. کرملین 
ا صدور بیانیه ای اعالم کرد به دلیل آسیب  ب
های احتمالی به نظام مالی روسیه، این کشور 
هنوز آمادگی پذیرش بیت کوین یا هیچ ارز 
دیجیتالی دیگری را ندارد.  کمیسیون بورس 
و اوراق بهادار آمریکا بــا صدور بیانیه تازه ای 
سبت به کالهبرداری های موجود در بازار  ن
ارزهای دیجیتالی هشــدار داده است. این 
کمیسیون به ســرمایه گذاران هشدار داده 
اســت که وارد شــدن در پروژه ها و فعالیت 
های مشــکوک در بــازار رمزارزها به طمع 
کسب سود هنگفت می تواند خسارت های 
جبران ناپذیری را به سرمایه آن ها وارد کند. 
این هشــدار به ویژه خطاب به کسانی بوده 
است که در ارزهای مشکوک تازه عرضه شده 
سرمایه گذاری می کنند.  مجموع ارزش بازار 
جهانی ارزهای دیجیتالــی در حال حاضر 
20۹0 میلیارد دالر برآورد می شــود که این 
رقم نســبت به روز قبل 0.۹۸ درصد بیشتر 
شــده اســت.در حال حاضر 4۵ درصد کل 
بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین 
و ۱۸ درصــد در اختیار اتریوم اســت. بیت  
کوین ۱2 سال پیش توسط گروه گمنامی از 
معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از 
سال 200۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

بهترین رمزارزها برای سرمایه  
گذاری بلندمدت کدامند؟

با وجــود اینکــه رمزارزها اخیــرا توجه 
بســیاری از افراد را در سراسر جهان به خود 
جلب کرده اند، به نظر می رسد که برخی از آنها 
بازدهی بیشتری در درازمدت خواهد داشت.

رمزارزها اخیرا نه تنها به دلیل سودهای 
کوتــاه مدت، بلکــه برای ســرمایه گذاری 
بلندمدت نیز بســیار محبوب شــده اند. در 
روزهای اخیر، رمزارز به یک سرمایه گذاری 

پرریسک تبدیل شده است. 
 1-بیت کوین

یت کویــن در حال حاضــر بزرگترین  ب
رمزارز جهان به شــمار مــی رود. از آنجا که 
ســرمایه گذاران آن را »طــالی دیجیتال« 
می نامند، ارزش آن در حال افزایش اســت. 
یکی از مهم تریــن دالیل ارزشــمند بودن 
بیت کوین، محدود بودن تعداد سکه های آن 

است )2۱میلیون(.
2-اتریوم

اتریوم تقریبا همیشه با بیت کوین رقابت 
می کند. ســهم آن در بازار رمزارزها اخیرا از 
۱۸درصد به 20درصد افزایش یافته اســت. 
این سکه یک پلتفرم بالکچین غیرمتمرکز 

بوده که اشخاص ثالث را حذف می کند.
3-کاردانو

کاردانــو نیز یــک پلتفــرم بالکچین 
غیرمتمرکز اســت که از یک رمــزارز بومی 
فاده می کند. این امر امکان مبادالت  ت ـ اسـ
ایمن همتا به همتا را فراهم می کند. همچنین 
امه هایی وجــود دارد کــه قراردادهای  رن ب

هوشمند را به زودی فعال می کند.
4-یونی سواپ

یونی سواپ در حال حاضر امکان استفاده 
از قراردادهای هوشمند را فراهم می کند. این 
رمزارز، تراکنش های خودکار را با اســتفاده 
از توکن هــای موجــود در بالکچین اتریوم 

تسهیل می کند.
5-دوج کوین

این ســکه از ابتدای آغــاز کار خود، نرخ 
استخراج باالیی کسب کرده است. دوج کوین 
هنوز در مرحله سفته بازی بوده و از مرز یک 
دالر عبور نکرده است. با این حال، گردش باال 

و ظرفیت نامحدود برای استخراج دارد.
6-بایننس کوین

این رمزارز نیــز مانند بیت کویــن، دارای 
محدودیــت در توکن های در گردش اســت 
)200میلیون ســکه(. همچنین، این ســکه 
مطابق برنامه ریزی قبلی، به صورت مداوم تعداد 
کوین های در گردش خود را از رده خارج کرده و 
اصطالحا توکن سوزی می کند. موارد ذکر شده 

دالیل اصلی برای ارزش رو به رشد آن است.

خبر

هفتهپرهیاهودربازاررمزارزها

پس از ریزش شدید بازار؛

بازاررمزارزهادوبارهصعودیمیشود؟

رمزارزها هفته ای پرتالطم را تجربه کردند. بعد از بازگشت تقاضای 
فعال به بازار طی هفته های اخیر و حرکت رمزارزها از سمت صرافی ها 

به سمت کیف پول های شخصی، امیدها برای صعود بازار افزایش یافت.
به گزارش اقتصادآنالین بــه نقل از دنیای اقتصــاد؛  اما این صعود 
پرشــتاب نیازمند اصالح بود که با خبر عرضه و انتشار یک میلیون ارز 
قیمت ثابت تتر و افزایش قدرت خرید در بازار، این اصالح عملی شد و 

باعث افت ۱0 هزار دالری بیت کوین شد.
طال نیز در هفته ای که گذشت هفته ای نسبتا آرام، اما نزولی داشت. 
بعد از افزایش اونس جهانی در پی گزارش ناامیدکننده اشتغال آمریکا 
تا هزار و ۸3۵ دالر، طال مجددا روندی نزولی را از سر گرفت و تا زیر کانال 
هزار و ۸00 دالر حرکت کرد. به نظر می رسد روند صعودی طال با توجه 
به تالش چندین باره آن برای گذر از مقاومت هــزار و ۸30 دالر، دیگر 

رمقی برای ادامه ندارد.
  عوامل ریزش اخیر بیت کوین

پادشــاه ارزهای دیجیتال که در ماه آگوســت روند صعودی خود 
را از سر گرفته بود، در اوایل ســپتامبر نیز این روند را ادامه داد تا جایی 
که قیمت آن تا نزدیک مرز ۵3 هزار دالر نیز پیش رفت. اما شتاب زیاد 
این رشــد، ســرمایه گذاران را مجاب کرد که روند قیمتی آن نیازمند 

اصالحی هر چند کوتاه مدت باشد.این رشد که در بعد اصالحی تقریبا 
یک ماهه در بازار رخ داده بود، توانســت ارزش بیت کوین را از 30 هزار 
دالر، بار دیگر به باالی مرز ۵0 هزار دالر بازگرداند. اما عرضه و انتشــار 
یک میلیون دالر رمزارز قیمت ثابت )استیبل کوین( تتر در هفته ای که 
گذشت، باعث افزایش قدرت خرید در بازار شد و همین اتفاق توانست 
روند رمزارزها را اکثرا اصالحی کند. همچنین خبر رسمی شدن قانون 
بیت کوین در  السالوادور مبنی بر تبدیل شدن بیت کوین به ارز رسمی 
این کشــور و تقاضایی که دولت آن برای خرید بیت کوین ایجاد کرد، 
می تواند یکی دیگر از دالیل اصالح بیت کوین باشد.البته این نکته نیز 
قابل ذکر است که با تصویب قانون بیت کوین در السالوادور این کشور 
تبدیل به بهشت چین و روسیه برای تبدیل بیت کوین به دالر خواهد 
شد. در همین راســتا، همان طور که در شبکه های اجتماعی نیز دیده 
می شد، به نظر می رسد بخشی از اصالح اخیر در بازار زیر سر نهنگ های 
روسی و چینی باشد. سایر توکن های حاضر در بازار ارزهای دیجیتالی 
بعد از افت قیمت بیت کوین، وارد فاز اصالحی شدند و ارزش کل بازار تا 
هزار و ۸00 میلیارد دالر نیز افت کرد.اما رفته رفته در انتهای هفته کاری، 
رمزارزها توانســتند بار دیگر خود را پیدا کنند و بخشی از ضرر ابتدای 
هفته را جبران کنند. بیت کوین توانست با ثبت رشدی ۶ درصدی در 

اواسط هفته تا کانال 4۷ هزار دالری نیز پیشروی کند، اما تا زمان تهیه   
این گزارش قیمت آن در حوالی 4۶ هزار دالر در حال نوسان بود.

  کابوس هزار و 800 دالری طال
به نظر می رسد اونس جهانی در مرز کانال هزار و ۸00 دالر زمین گیر 
شده است. فلز زرد که به عنوان پناهگاه امن سرمایه گذاران در شرایطی 
که انتظارات تورمی در حال افزایش است، شــناخته می شود، در پی 

گزارش اشتغال آمریکا افزایشی شد.
فلز زرد که در پی انتشــار این گزارش توانست برای اولین بار در یک 
ماه گذشــته به کانال هزار و ۸30 دالر بازگردد، نتوانست در این کانال 
مقاومت کنــد و طی دو روز دوبــاره به زیر محدوده   هــزار و ۸00 دالر 
بازگشت. در آخرین روز معامالتی اونس جهانی در این هفته، در ابتدای 

روز طال صعودی شد و با رشدی 4 دالری به باالی کانال بازگشت.
اما در ادامــه روز و افزایش بازدهــی اوراق خزانه داری ۱0 ســاله 
ایاالت متحده و رســیدن آن به 32/ ۱ درصد، دوباره روندی نزولی در 
پیش گرفت و تا هزار و ۷۹۷ دالر)تا ساعت۱۹:30 به وقت تهران(افت 
کرد. به نظر می رسد طالی جهانی برای مدتی توان چندانی برای گذر  
پرقدرت از این مقاومت نداشته باشــد و سرمایه گذاران برای صعود آن 

باید چشم انتظار  گزارشی تورمی در اقتصاد آمریکا باشند.

پس از ریزش شدید بازار، قیت ها در حال احیای 
آهسته است.

به گزارش سی ان بی سی، جدال بین دیدگاه های 
صعودی و نزولی در بازاررمزارز به شدت باال گرفته و 
فشار فروش نیرومند باعث شده است تا حتی اخبار 
بســیار مثبت بازار نظیر آغاز بررسی الیحه قانونی 
اعالم شدن بیت کوین و ارزهای دیجیتالی دیگر در 
پاناما نیز نتوانند منجر به یک صعود نیرومند شوند.  
برخی از تحلیلگران معتقدند بازار در ماه سپتامبر 
وارد فاز استراحت و حتی اصالح خواهد شد پیش 

ا آن که حرکت صعودی اش را از سر گیرد.  
به گزارش ایسنا؛ بیت کوین به عنوان ارز رسمی 
الســالوادور قابلیت معامله پیدا کــرد. مک دونالد 
اعالم کرد در شعبات این برند در السالوادور امکان 
پرداخت با بیت کوین وجود خواهد داشت. از سوی 
دیگر هنوز بسیاری از کشــورها از جمله روسیه با 
تردید به رمزارزها نگاه می کنند. کرملین با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد به دلیل آسیب های احتمالی به 
نظام مالی روسیه، این کشور هنوز آمادگی پذیرش 

بیت کوین یا هیچ ارز دیجیتالی دیگری را ندارد.  

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا با صدور 
بیانیه تازه ای نســبت به کالهبرداری های موجود 
در بازار ارزهای دیجیتالی هشــدار داده است. این 
کمیسیون به سرمایه گذاران هشــدار داده است 
که وارد شــدن در پروژه ها و فعالیت های مشکوک 
در بازار رمزارزها به طمع کســب سود هنگفت می 
تواند خســارت های جبران ناپذیری را به سرمایه 
آن ها وارد کند. این هشدار به ویژه خطاب به کسانی 
بوده است که در ارزهای مشکوک تازه عرضه شده 

سرمایه گذاری می کنند.  

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر 20۹0 میلیارد دالر برآورد می شود که 
این رقم نسبت به روز قبل 0.۹۸ درصد بیشتر شده 

است.
در حــال حاضر 4۵ درصــد کل بــازار ارزهای 
دیجیتالــی در اختیار بیت کویــن و ۱۸ درصد در 
اختیار اتریوم است. بیت  کوین ۱2 سال پیش توسط 
گروه گمنامی از معامله گران بر بســتر بالک چین 
ایجاد شد و از سال 200۹ معامالت اولیه آن شکل 

گرفت.  

یکی از ویژگی هــای مثبتی که طرفــداران و 
دارندگان ارزهای دیجیتال همواره به آن می بالند 
و از آن صحبــت می کننــد، غیرقابل توقیف  بودن 

دارایی های شان است.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از تعادل،  تصور 
همه ما از ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال این 
اســت که هیچ کس نمی تواند این ارزها را کنترل یا 
مصادره کند؛ اما در حقیقت خبرهایی که از مصادره 
ارزهای دیجیتال می شــنویم شایعه نیستند و این 

اتفاق واقعاً در جهان می افتد.
اما چگونه می توان ارزهای دیجیتال را مصادره 
کرد؟ در ماه ژوییه، اخباری مبنی بر کشف و ضبط 
۱۸0 میلیون پونــد ارز دیجیتال از ســوی پلیس 
متروپولیتن انگلستان منتشر شــد. این در حالی 
است که تنها چند هفته پیش از آن، ۱۱4 میلیون 
پوند ارز دیجیتــال دیگر هم از ســوی پلیس این 
 کشور توقیف شــده بود. به همین بهانه، وب سایت 
The Block مصاحبه ای را با کارشناسان مربوطه 
انجام داده و از آنها درمورد نحوه دقیق توقیف چنین 
مبالغ گســترده ای پرس وجو کرده اســت. رایان 
رادلوف، مدیرعامل یک شــرکت سرمایه گذاری 
ارزهای دیجیتال، در یکــی از مصاحبه های اخیر 

خود به وضوح همین طرز تفکر را افشا کرده است.
او گفت: »من شخصاً بیت کوین های آزاد خودم 
را دارم. حاال شما بیایید و سعی کنید که آن را از من 
بگیرید. هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید آنها را از 
دســت من بیرون بیاورید. فرقی نمی کند که کل 
این سیســتم از کار بیفتد یا نه؛ من بیت کوین های 
خودم را دارم و شــما هم نمی توانید کاری برخالف 

این انجام دهید.«
با وجود چنین تصوراتی، خیلی جالب است که 
حاال می بینیم پلیس توانسته چنین مبالغ هنگفتی 
را از مجرمان مصــادره کند. نه تنهــا در انگلیس، 
بلکه در سراســر جهان هم چنین توقیف هایی در 
حال انجام اســت. مقامات کره جنوبی در اواخر ماه 
ژوئن 4۷ میلیون دالر بیت کوین کشــف و ضبط 
کردند. در اوایل همان مــاه، اداره تحقیقات فدرال 
امریکا توانست 2.3 میلیون دالر بیت کوین را که به 
هکرهای کولونیال پایپ الین پرداخت شــده بود، 
پس بگیرد. واقعیت این اســت که اگر مجرمانی که 
با ارزهای دیجیتــال معامله می کنند مورد تعقیب 
قضایی قرار  گیرند، دارایی دیجیتال آنها هم اغلب 
به اندازه ســایر دارایی های غیردیجیتــال مانند 
جواهرات و پول نقــد آســیب پذیر و قابل توقیف 

خواهد بود.
      روش های مصادره دارایی های دیجیتال

البته اینها به  این معنا نیست که نهادهای قانونی 
برای پیگیــری و توقیف دارایی هــای دیجیتال، با 
هیچ چالشــی روبرو نمی شــوند؛ نهادهای قانونی 

برای توقیف ارزهای دیجیتال با مشکالتی مواجه 
هستند که مختص این ارزهاست و از ماهیت ذاتی 
آنها نشات می گیرد. به عقیده برخی از کارشناسان، 
اســتفاده از واژه »توقیف« برای ارزهای دیجیتال، 

کمی گمراه کننده است.
آیدان الرکین، بازپرس سابق جنایی، بنیان گذار 
و مدیرعامل شرکت بازیابی دارایی اِست ریالیتی، 
که در حوزه ارزهای دیجیتال هم متخصص است، 
در این خصوص توضیح می دهد که آنچه در اینگونه 
موارد کشف و ضبط می شود، ارز دیجیتال نیست؛ 
بلکه ابزار کنترل آنهاست. او در این رابطه می گوید: 
»شــما در واقع بیت کوین را توقیــف نمی کنید. 
بیت کوین در بالک چین قرار دارد؛ بیت کوین یک 

نرم افزار و یک کد است.
آنچه شــما توقیف می کنید، کلید خصوصی یا 
ابزار کنترل و دسترســی به آن دارایی است. برخی 
افراد توقیــف دارایی های دیجیتــال را به توقیف 
زمین و امالک از سوی دولت تشبیه می کنند. شما 
واقعاً ساختمان را توقیف نمی کنید؛ اما قفل  درهای 
آن را عوض می کنید، یا حکم مصادره را برای زمین 
دریافت می کنید تا کسی نتواند آن را معامله کند یا 
بفروشد.« الرکین دو سناریوی مختلف را که پلیس 
هنگام تالش برای توقیــف ارزهای دیجیتال با آنها 
مواجه می شود، توصیف کرده است.سناریوی اول 
و ساده تر، حالتی است که پلیس شواهد مربوط به 
فعالیت های غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال 
را جمع آوری کــرده و متوجه شــده که مجرمان 
تحت پیگیری، در یک صرافی شناخته شــده فعال 
هستند و معامالت خود را در آن انجام دهند. الرکین 
در این خصوص می گوید: »این سناریو هیچ تفاوتی 
با پیداکردن فاکتور یک صنــدوق امانات ندارد. ما 
با شــخص ثالثی )صرافی متمرکز( کــه دارایی را 
در اختیار دارد تماس می گیریم، حکــم دادگاه را 
دریافت می کنیم و حکم تعلیق یــا توقف فعالیت 

شخص ثالث را صادر می کنیم.

شــخص ثالث هم معموالً از دستورالعمل های 
قانونی تبعیت می کنــد و برای انتقــال مالکیت 
دارایی های دیجیتال به حســابی کــه در کنترل 
نهادهــای قانونی اســت اقدام می کند یــا امکان 
دسترســی نهاد قانونی به دارایی هــای دیجیتال 
را فراهــم می کنــد. ســناریوی دوم پیچیده تر از 
سناریوی اول اســت. در این سناریو، مجرم ارزهای 
دیجیتال را در کیف پول ســخت افزاری خصوصی 
خود ذخیره کرده اســت. در این حالت، دسترسی 
به دارایی دیجیتال کامالً محدود شــده و منوط به 
داشتن عبارات بازیابی است. عبارات بازیابی شامل 
فهرســتی از کلمات با یک ترتیب خاص است. این 
کلمات تمام آن چیزی هستند که برای بازیابی یک 

کیف پول موردنیاز است.
زیهاو ژو، مدیر شرکت سرمایه گذاری اکتاپوس 
ونچرز که سرمایه گذار شرکت تحلیل بالک چین 
الیپتیک هم هســت، می گویــد: »ارز دیجیتال 
نمی تواند به ناگاه از حســاب شــما محو شود و به 
آدرس دیگری منتقل شــود؛ اما آنچه ســازمان ها 
می توانند انجام دهند، ردیابی دارایی اســت. آنها با 
ردیابی متوجه می شوند که فرد موردنظرشان شما 
هستید؛ سپس لپ تاپتان را توقیف می کنند و شما 
را وادار به افشای کلید خصوصی تان می کنند.« ژو 
در این باره می گوید که به دســت آوردن کلیدهای 
خصوصی )که بــرای کنترل ارزهــای دیجیتال 
استفاده می شوند(، »سخت ترین مرحله« فرآیند 
توقیف است. البته این کار به کمترین میزان عملیات 

فنی هم احتیاج دارد.
پلیس با هــدف ردیابی ارزهــای دیجیتال، با 
شــرکت های تجزیه و تحلیل بالک چینی مانند 
الیپتیک و چینالیسیس همکاری می کند. گراهام 
مک نالتی، معاون کمیســر پلیس متروپولیتن در 
بیانیه خود با اعالم توقیف ایــن ارزهای دیجیتال 
و معرفی آن به عنوان بخشــی از تحقیقات مستمر 
در مبارزه با پول شویی بین المللی گفت: »افسران 

و واحدهای متخصــص و آموزش دیــده با وجود 
تالش های مستمر مجرمان برای پنهان کردن این 
دارایی ها، موفق به ردیابی آنها شــده اند.« پلیس 
متروپولیتــن در هیچ گــزارش و اخبــاری نحوه 
عملکرد خود را در توقیف ۱۸0 میلیون پوندی که 
در ۱3 ژوییه انجام شــد، فاش نکرده است؛ اما یک 
منبع موثق بــه وب ســایت The Block گزارش 
داده که این فرآیند با دستیابی پلیس به کلیدهای 
خصوصی انجام شده اســت. بنابراین این احتمال 
وجود دارد کــه دارایی های دیجیتال، در کیف پول 
خصوصی نگهداری شده باشند و پلیس به این کیف 
پول دسترسی پیدا کرده باشد. همین فرد افزود که 
دارایی های توقیف شده، به کیف پول تحت کنترل 

نهادهای قانونی منتقل شده است.
در مــاه ژانویه بود کــه پلیس انگلیــس برای 
محافظــت از ارزهــای دیجیتال مصادره شــده، 
همــکاری خــود را با کوماینــو که یــک پلتفرم 
ارایه دهنده خدمات امانی ارزهای دیجیتال است 
و از سوی بانک ژاپنی نومورا حمایت می شود، آغاز 
کرد. آماندا ویک، رییس امور حقوقی چینالیسیس 
و مشاور ارشد سیاسی در شــبکه مبارزه با جرایم 
مالی می گوید روش هایی برای دســتیابی به کیف 
پول های ســخت افزاری وجود دارد. یکــی از این 
روش ها، »همکاری یک شــخص با پلیــس و ارایه 
اطالعات الزم« اســت و روش دیگــر، فرآیندهای 
قانونی اســت که به پلیس اجازه می دهد گوشی یا 
لپ تاپ اشــخاص را بگردد و کلیدهای خصوصی 
را در آنها جست وجو کند. او در این رابطه می گوید: 
»مجرمان بــرای پنهان کردن ارزهــای دیجیتال 
خود، از همان تکنیک هایی استفاده می کنند که تا 
پیش از این برای پنهان کردن ارزهای فیات استفاده 

می کردند.
هنگامی که در نهادهای قانونی مســوول بودم، 
عبارات بازیابی را در خانه مــردم پیدا می کردیم.« 
اهمیت عملکرد سریع در یافتن کلیدهای خصوصی 
و کیف پول ارزهای دیجیتال، باعث فشار بر نهادهای 
قانونی شده است. او در این خصوص می گوید: »ما 
بارها با مواردی مواجه شــده ایم که پلیس عبارات 
بازیابی را ضبط کرده، اما فــرد دیگری که با متهم 
هم دست بوده هم یک نســخه از کلید خصوصی یا 
عبارت بازیابی را در اختیار داشــته است. در همان 
مدت زمانی که پلیس در حــال طی کردن مراحل 
توقیف و بازداشت بوده، این شخص وارد کیف پول 
شــده و یک کلید جدید تولید کرده و دارایی ها را 

به جای دیگری منتقل کرده است.
بنابراین مهم ترین چیزی کــه ما در حال حاضر 
با نهادهای دولتی روی آن کار می کنیم، این است 
که در لحظه ای که در صحنه حضور داریم بتوانیم 

دارایی ها را منتقل کنیم.«

واقعیت مصادره ارزهای دیجیتال 
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 هفته پرهیاهو
 در بازار رمز ارزها

رمزارزهــا هفته ای پرتالطــم را تجربه 
کردند. بعد از بازگشت تقاضای فعال به بازار 
طی هفته های اخیر و حرکــت رمزارزها از 
سمت صرافی ها به ســمت کیف پول های 
شــخصی، امیدها برای صعود بازار افزایش 

یافت.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از دنیای 
اقتصاد؛  امــا این صعود پرشــتاب نیازمند 
اصالح بــود که با خبر عرضه و انتشــار یک 
میلیون ارز قیمت ثابت تتر و افزایش قدرت 
خرید در بازار، این اصالح عملی شد و باعث 

افت ۱0 هزار دالری بیت کوین شد.
طال نیز در هفته ای که گذشت هفته ای 
نســبتا آرام، اما نزولی داشت. بعد از افزایش 
اونس جهانی در پی گــزارش ناامیدکننده 
اشــتغال آمریکا تا هــزار و ۸3۵ دالر، طال 
مجددا روندی نزولی را از سر گرفت و تا زیر 
کانال هــزار و ۸00 دالر حرکت کرد. به نظر 
می رسد روند صعودی طال با توجه به تالش 
چندین باره آن برای گذر از مقاومت هزار و 

۸30 دالر، دیگر رمقی برای ادامه ندارد.
  عوامل ریزش اخیر بیت کوین

پادشــاه ارزهای دیجیتال کــه در ماه 
آگوســت روند صعودی خود را از سر گرفته 
بود، در اوایل ســپتامبر نیز این روند را ادامه 
داد تا جایــی که قیمت آن تــا نزدیک مرز 
۵3 هزار دالر نیز پیش رفت. اما شتاب زیاد 
این رشد، ســرمایه گذاران را مجاب کرد که 
روند قیمتــی آن نیازمند اصالحی هر چند 

کوتاه مدت باشد.
این رشد که در بعد اصالحی تقریبا یک 
ماهه در بازار رخ داده بود، توانســت ارزش 
بیت کویــن را از 30 هــزار دالر، بار دیگر به 
باالی مرز ۵0 هزار دالر بازگرداند. اما عرضه 
و انتشــار یک میلیون دالر رمــزارز قیمت 
ثابت )اســتیبل کوین( تتر در هفته ای که 
گذشت، باعث افزایش قدرت خرید در بازار 
شد و همین اتفاق توانست روند رمزارزها را 

اکثرا اصالحی کند. 
البته ایــن نکته نیز قابل ذکر اســت که 
با تصویب قانون بیت کوین در الســالوادور 
این کشــور تبدیل به بهشت چین و روسیه 
برای تبدیــل بیت کوین بــه دالر خواهد 
شــد. در همین راســتا، همان طور که در 
شــبکه های اجتماعی نیز دیده می شد، به 
نظر می رسد بخشی از اصالح اخیر در بازار 
زیر سر نهنگ های روســی و چینی باشد. 
ســایر توکن های حاضر در بــازار ارزهای 
دیجیتالی بعد از افت قیمت بیت کوین، وارد 
فاز اصالحی شدند و ارزش کل بازار تا هزار و 

۸00 میلیارد دالر نیز افت کرد.
اما رفته رفتــه در انتهــای هفته کاری، 
رمزارزها توانســتند بار دیگر خــود را پیدا 
کنند و بخشی از ضرر ابتدای هفته را جبران 
کنند. بیت کوین توانست با ثبت رشدی ۶ 
درصدی در اواســط هفته تا کانال 4۷ هزار 
دالری نیز پیشــروی کند، اما تا زمان تهیه   
این گزارش قیمــت آن در حوالی 4۶ هزار 

دالر در حال نوسان بود.
  کابوس هزار و 800 دالری طال

به نظر می رســد اونس جهانــی در مرز 
کانال هــزار و ۸00 دالر زمین گیر شــده 
اســت. فلز زرد که به عنــوان پناهگاه امن 
سرمایه گذاران در شــرایطی که انتظارات 
تورمی در حال افزایش اســت، شــناخته 
می شــود، در پی گزارش اشــتغال آمریکا 

افزایشی شد.
فلز زرد کــه در پی انتشــار این گزارش 
توانست برای اولین بار در یک ماه گذشته به 
کانال هزار و ۸30 دالر بازگردد، نتوانست در 
این کانال مقاومت کند و طی دو روز دوباره 
به زیر محدوده   هزار و ۸00 دالر بازگشــت. 
در آخرین روز معامالتــی اونس جهانی در 
این هفته، در ابتدای روز طال صعودی شد و 

با رشدی 4 دالری به باالی کانال بازگشت.

دست رد روسیه به سینه 
ارزهای مجازی

کاخ کرملین اعالم کرد که دولت روسیه 
هنوز آمادگی به رسمیت شناختن ارزهای 
مجــازی را نــدارد. به گزارش اشــا تودی، 
دیمیتری پســکوف، معاون اطالع رسانی 
رییس جمهور روســیه اعالم کرد که این 
کشــور فعال آمادگی به رسمیت شناختن 
بیت کوین یا دیگر ارزهای مجازی را ندارد؛ 
چراکه برابر شمردن ارزهای مجازی با پول 
می تواند به نظام مالی این کشور آسیب بزند.

پسکوف به خبرنگاران گفت: پرواضح است 
که روســیه آمادگی چنین اقدامی را ندارد. 
حقیقت این است که اگر ما درباره به رسمیت 
شــناختن کامل ارزهای مجازی به عنوان 
زارهای پرداخت صحبت می کنیم، برابر  ب ا
دانســتن ارزهای مجازی با ابزارهای پولی 
چیزی جز آسیب به نظام مالی و اقتصادی 
روســیه به همراه نخواهد داشت.روسیه در 
ژوئن سال 2020 بود که قانون دارایی های 
دیجیتــال را در این کشــور تصویب کرد و 
بانک مرکزی این کشور از برنامه خود برای 
تحقیق نسبت به سرمایه گذاری در ارزهای 

مجازی خبر داد.
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