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معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد:

 تغییر ظرفیت تولید خودرو
 برنامه جدید وزارت صمت

وزارت صمت برنامه تغییر تیــراژ و نوع تولیدات صنعت خودرو را تا پایان ســال جاری در دســتور کار دارد همچنین 
برنامه های دیگری برای بهبود شــرایط این صنعت تا سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اجرایی می شــود.معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با بیان مطلب فوق به برنامه های وزارت صمت برای عرضه خودرو در بورس کاال اشــاره کرد و به خبرنگار پایگاه 
خبری بازار سرمایه )سنا( گفت: عرضه خودرو در بورس کاال وابسته به طرحی است که در اختیار مجلس قرار دارد و اکنون 

در حال طی کردن مراحل پایانی است.محسن صالحی نیا، اظهارکرد: اکنون نمی توان ...

رییس جمهور مطرح کرد؛ 

استفاده از ظرفیت های اقتصادی 
ایران و تاجیکستان باید افزایش یابد

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد
بورس کاال؛ بهترین مکانیزم برای عرضه و تقاضا

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس؛

ضابطه مشخصی در حوزه رمزارزها نداریم
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رییس کل بانک مرکزی؛
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مدیرعامل بانک دی؛
دستیابی بانک دی به رتبه دوم بازدهی 

5دارایی در میان بانک های خصوصی

مدیرعامل بانک ایران زمین:
 مشارکت در امور محیط  زیستی 

5دغدغه بانک ایران  زمین

یکی از مشکالت ســاختاری اساسی 
در اقتصاد ایران، قیمت گذاری دستوری 
است که متاســفانه سالهاست گریبان 
اقتصاد را گرفته و منجر به ایجاد فســاد، 
رانت، بی عدالتی و بســیاری از معضالت 
دیگــر گردیــده اســت. قیمت گذاری 
دستوری باعث می شــود عرضه و تقاضا 
دچار عــدم تعادل شــده و بــا توجه به 
خاصیت قیمت تعادلــی در اقتصاد، این 
اختالل در عرضه  و تقاضــا در نهایت و در 
بلندمدت یا منجر به شکست این سیاست 
در بهترین حالت یا منجر به از بین رفتن 
صنعت در بدترین حالت می گردد. بطور 
کلی قیمت گذاری دســتوری به دوگونه 
دستوری بیشینه و دستوری کمینه انجام 
می پذیرد. در شرایط فعلی در اقتصاد ایران 
از قیمت گذاری بیشینه استفاده می شود 
که به معنای تعیین ســقف برای قیمت 
می باشــد. مزیت این نوع قیمت گذاری، 
کمک به مصرف کنندگان در کوتاه مدت 
اســت. اما در بلندمدت نه تنهــا به نفع 
مصرف کننده نیست، بلکه با عدم توازنی 
که در صنعت ایجاد می کند مشــکالت 
عدیده ای را پیش مــی آورد که در نهایت 
امر، بزرگترین بازنده آن مصرف کننده و 
البته سهامداران صنعت و مردم خواهند 
بــود. قیمت گذاری دســتوری در کوتاه 
مدت می تواند باعث کنتــرل قیمت ها 
شــود اما در نهایت، فعالیت عادی بازار را 
برهم می زند و منجر به کاهش عرضه ی 
کافی و کسری می شــود. بکارگیری این 
نوع سیاســت ها بیش از اینکــه بتوانند 
مسائل و مشــکالت موجود را حل کنند، 
بر شدت و قدرت آن ها می افزاید.در حال 
حاضر، صنایع خودرو، قند و شکر، سیمان 
و بســیاری از محصوالت غذایی مشمول 
قیمت گذاری دستوری هستند. اخیراً این 
مساله در صنعت ســیمان رخ داد. شروع 
این موضوع را می تــوان مرتبط با انتهای 
دولت قبل و کمبود برق و خاموشــی ها 
دانســت. از ابتدای تابستان بواسطه عدم 
ســرمایه گذاری در زیر ســاختها کشور 
برای تامین برق با مشــکل روبرو شــد، 
وزارت نیرو به عنوان متولی برق کشــور 
تصمیم گرفت که برق واحدهای صنعتی 
با حجم باال را قطع کرده تا سیستم توزیع 
خانگی با مشکل روبرو نگردد، شرکت های 
ســیمانی به عنوان یکــی از مهم ترین 
مصرف کنندگان برق اولین قربانیان این 
اتفــاق بودند. با این تصمیــم اختالل در 
عرضه بوجود آمد و طبق قوانین اقتصاد، 
قیمت باید به سمت باال حرکت می کرد 
امــا قیمت گذاری دســتوری مهم ترین 
مقاومت در مقابل رشد قیمت بود که در 
این شرایط نه تنها نتوانست جلوی رشد 
قیمت را گرفته بلکه باعث ایجاد بازار سیاه 
و بر هم زدن نظم بازار نیز شد.در بررسی 
ها مشخص شده است که هزینه ساخت 
یک متر مربع ســاختمان از ۲6.7 درصد 
هزینه ســاخت و 73.3 درصد مربوط به 
زمین، جواز و سود تولیدکننده تشکیل 
شده است. از ۲6.7 درصد هزینه ساخت 
۲.5 درصــد هزینه ســیمان، 35 درصد 
هزینه فــوالد و مابقی مربوط به ســایر 
هزینه های ســاخت می باشد. سوال این 
است که با توجه به ســهم اندک سیمان 
در بهای تمام شده ســاختمان، اصرار از 
سمت دولت برای کنترل قیمت سیمان 
چیســت؟ در حال حاضــر در حدود 35 
شرکت سیمانی در بورس تهران حضور 
دارند که بــا توجه به کاهــش تولید در 
صورتی که رشــد قیمت نداشته باشند 
متضرر خواهند شد و ســهامداران خود 
را با زیان قابل توجهی مواجه می سازند، 
زیرا این شرکتها حتی نمی توانند به اندازه 
سال گذشته سود ایجاد کنند. سوال این 
است که سود ناشی از تفاوت قیمت گذاری 
وقتی به شرکتها و سهامداران آنها نرسد 
به چه کسانی خواهد رســید؟ با توجه به 
مشــکالت صندوق های بازنشستگی و 
حضور تامین اجتماعی در صنعت سیمان 
سود متعلق به بازنشستگان به چه کسانی 
خواهد رسید؟ متاســفانه شفاف نبودن 
سازوکار قیمت گذاری دستوری همواره 
در اقتصاد ایران وجود دارد و حضور دالالن 
در هر صنعتی روز به روز در حال افزایش 
است. نکته مهم در قیمت گذاری و کنترل 
قیمت، مســئله تورم است، وقتی در یک 
اقتصاد تورم به شکل روز افزونی در حال 
افزایش اســت، دولت به عنوان تنظیم گر 
باید بر روی کنترل تورم تمرکز داشــته 
باشد، نه آنکه با قیمت گذاری دستوری به 
تنور تورم بدمد، سوالی که دوباره به ذهن 
خطور میکند این است تاثیر رشد قیمت 
ســیمان بر روی تورم چقدر است؟ این 
نسبت توسط دســت اندرکاران چگونه و 
به چه میزان محاسبه شده است که تا این 
حد برای کنترل قیمت سیمان فشار وارد 

می شود؟ 
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 اما و اگرهای 
قیمتگذاری دستوری

بانک  ها کنترل رشد ترازنامه 
خود را جدی بگیرند  6

محســن زنگنه با اشــاره به مکانیســم اخذ 
مجوزهای کسب و کار مطابق طرح تسهیل صدور 
مجوزهای کســب و کار گفت: دولت در این طرح 
ملزم شــده، ظرف 3 روز پس از بارگذاری مدارک 
در سامانه، شناسه یکتا را به طور مکانیزه در اختیار 
افراد متقاضی قرار داده و به ســرعت روند صدور 

مجوز را پیگیری کند.
هرچند از ســال ۸7 قانون سیاست های کلی 
اصل ۴۴ که براســاس مــاده 7 آن دولت ملزم به 
تسهیل شرایط صدور مجوزها شده بود، ابالغ شده، 
اما همچنان سایه سنگین تعارض منافع، انحصار 
و بوروکراســی بر سر کســب  وکار کشور گشوده 
مانده اســت. در این میان، برخی مشــاغل مانند 
وکال، سردفتران و... نیز با قرار دادن ظرفیت های 
محدود در مســیر اخذ مجوز متقاضیان، انحصار 
فزاینــده ای در حوزه هایی که به طور مســتقیم 
با حقوق شــهروندی ارتباط پیدا می کرد، ایجاد 
کردند. در چنین شرایطی ۲۸مهرماه ۹۹، کلیات 
طرح تســهیل صدور مجوزهای کســب  وکار در 
کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس تصویب شد 

تا روند تازه ای در این زمینه آغاز شود.
طرحی که از همان ابتدا بــا انتقاد برخی افراد 
و جریانــات ذی نفــع مواجه شــد و تالش های 
رسانه ای و ارتباطی برای به بن بست کشیدن آن 
شدت گرفت. اقتصادآنالین اما یکی از نخستین 
رسانه هایی بود که با بررسی ابعاد موضوع و به دور 
از جهت گیری های سیاسی و جناحی تالش کرد از 
منظر تخصصی، نوری به ابعاد پنهان ِگرهی بتاباند 
که باز کردن آن نقش ویژه ای در بهبود محیط های 
کسب  وکار کشور ایفا می کرد. حاصل این تالش ها 
گفت وگوهای پیوســته، خبر، یادداشت، مقاله و 
تحلیل بود که در بزنگاه هــای گوناگون در اختیار 
مخاطبان قرار گرفت. با عبور از این مســیر پر فراز 
و نشیب، نهایتا نمایندگان مجلس در نشست روز 
چهارشنبه مجلس با کلیات طرح تسهیل صدور 
مجوزهای کسب  وکار موافقت کردند تا روند نهایی 

شدن طرح سرعت بیشتری به خود بگیرد. 
در همین زمینه، نماینده مردم تربت حیدریه 
در مجلس با اشــاره به روند طی شده در این طرح 
گفت: پس از اعــالم وصول طــرح در ۸ماه قبل 
و با عبور از بحــث و تبادل نظرهای گســترده با 
ارگان هایی چون اتاق های بازرگانی، کانون وکال، 
کانون سردفتران، اتاق تعاون، کارشناسان رسمی 
دادگستری، مرکز پژوهش ها و... نهایتا درخواست 
فوریت طرح هفته قبل و کلیات آن روز چهارشنبه 
با رای مثبت ۲۰3 نماینده تایید شــد. بعد از رای 
مثبت، نمایندگان بررسی های تکمیلی به صورت 
یک شــوری یا دو شــوری ادامه پیدا می کند تا 
آخرین پیشــنهادات دریافــت و آخرین چکش 

کاری ها اعمال شود.

زنگنه با اشــاره به مصائب دریافت مجوزهای 
کسب  وکار در ایران گفت: نخستین و جدی ترین 
سدی که در اقتصاد ایران برای ورود به حوزه های 
کســب  وکار وجود دارد، اخذ مجوز است. با توجه 
به این که اخذ مجوز نیازمند عبور از هفت خوانی 
صعب العبور و دشوار است به همین جهت، خود 
مجوزها نیز در اقتصاد ایران صاحب قیمت و ارزش 
شده اند. برخی افراد، اساسا کارشان این است که 
با اســتفاده از روابط و رانتی که دارند، مجوز های 
مختلف بگیرند و آنرا به متقاضیان کســب  وکار 

بفروشند.
او افزرود: کافی اســت ســری به سایت های 
نیازمندی هــا بزنید تا متوجه شــوید چــه بازار 
مکاره ای در زمینه فروش مجوزهای کسب  وکار 
شــکل گرفته. از فروش مجوز احــداث داروخانه 
و ســردفتر داری گرفته تا مشــاغلی که به ظاهر 
سطحی و ساده اند، همگی در این بازار با قیمت های 
نجومی عرضه و به فروش می رســند. فضایی که 
هرچند بازار سوداگران را پر رونق می کند اما باعث 
شــده رتبه ایران از حیث ســهولت کسب وکار و 

تولید در دنیا دچار تنزل شود.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید با اشاره 
به هدف نمایندگان از رای به طرح تسهیل صدور 
مجوزهــا اظهارکرد: بعد ابالغ ایــن قانون فضای 
کسب  وکار به گونه ای تسهیل می شود که مجوزها 
دیگر ارزش افزوده نخواهند داشت و هر متقاضی 
کسب  وکاری می تواند با بهره مندی از ویژگی های 
قانونی با کمترین هزینه یا رایگان مجوز مورد نظر 

خود را دریافت کند.
این نماینــده در پاســخ به این پرســش که 
چگونه قرار اســت معامالت و داد و ستد مجوزها 
متوقف شــود؟ گفت: مبتنی بر این طــرح، افراد 
متقاضی در وهله نخست تا ۲سال امکان انتقال و 
واگذاری مجوز نخواهند داشت. ضمن اینکه برای 
مجوزهایــی که نیازمند احصــاء صالحیت های 
فردی است، حتما می بایست خود فرد متقاضی، 
مسیر دریافت مجوز را طی کند. به عبارت روشن 
بر اســاس این قانون امکان انتقــال مجوزهای 

کسب  وکار وجود ندارد.
نحوه صدور مجوزهای کسب  وکار چگونه 

است؟
نگنه در خصوص مکانیســم اخــذ مجوزها 
مطابق این طرح گفت: بر اســاس طــرح، دولت 
ملزم شــده، ظرف 3 روز پس از بارگذاری مدارک 
در سامانه، شناسه یکتا را به طور مکانیزه در اختیار 
متقاضیان قرار دهد. البته کســب  وکارهایی که 
مربوط به امنیت ملی هستند و یا بهداشت عمومی 
و اجتماعی، حوزه ســالمت و یا محیط زیست را 
شامل می شوند باید با اخذ تاییدیه های الزم مجوز 
خود را دریافت کنند. سخنگوی کمیسیون ویژه 

جهش تولید در پاســخ به این پرســش خبرنگار 
اقتصادآنالین که برخی افراد و جریانات ذی نفع 
انتقاد می کنند که مجلس یازدهم با رویکردهای 
سیاســی، طرح را پیگیری کرده، آیا یک چنین 
رویکردی دنبال شده است؟ گفت: اینکه روند اخذ 
مجوز برخی مشــاغل مانند وکال، سردفترداران 
و کارشناسان دادگســتری در این طرح بسیار به 
چشم آمد؛ ناشی از آن اســت که این مشاغل هم 
دارای رسانه هستند و هم اینکه نفوذ و ارتباطات 
وســیع دارند. ضمن اینکه نوع شــغل این افراد و 
تشکل ها به گونه ای است که اظهارات آنها بازتاب 
وســیعی در فضای عمومی جامعه پیدا می کند. 
بنابراین اینطور به نظر آمد که مجلس در جریان 
پیگیری این طرح، تنها طیف خاصی از مشــاغل 
را مدنظر قرار داده است که البته اینطور نیست.او 
افزود: موضوع بعدی آن است که از قبل برای این 
مشاغل، قوانین مستقلی وجود دارد که مبتنی بر 
آن اقدام به صدور مجوزهای کسب  وکار می کردند. 
بر این اساس، مجلس برای اصالح وضعیت صدور 
مجوز این مشاغل ناچار شد ابتدا قوانین قبلی آنها را 
اصالح، تغییر و یا حذف کند و بعد به دنبال تصویب 
کلیات تســهیل صدور مجوزها برود. به طور کلی 
نگاه مجلس به موضوع تسهیل روند صدور مجوزها 
به گونه ای است که محدودیت های موجود در همه 
حوزه های کسب  وکار برداشته شود.نماینده تربت 
حیدریه در مجلس گفت: به عنوان نمونه، یکی از 
حوزه های مهمی که در بطن این طرح اصالح شد و 
کمتر به آن توجه شد، کارگزاری های بورس است 
که طی ۱5الی ۱6گذشــته افزایشی در خصوص 
ایجاد کارگزاری صورت نگرفته اســت.بنابراین 
از کارگزاری هــای بورس گرفته تــا داروخانه ها، 
از مراکز خدمات فنی اتومبیــل گرفته تا وکال که 
اغلب هم درآمدهای باالیی به جهت انحصار برای 
آنها ایجاد شده در دایره تسهیل صدور مجوزها قرار 
گرفته اند.این روندی است که در اغلب کشورهای 
توســعه یافته عملیاتی می شــود و تنها مختص 
ایران نیســت.زنگنه در پایان خاطرنشان کرد: اما 
برخی افراد بدون توجه به این دایره وسیع، تنها به 
بحث مجوزهای وکال یا سردفتران و کارشناسان 
دادگستری اشاره می کنند تا به زعم خود هزینه 
اجرای چنین قوانین مهمی را باال ببرند. حقیقتا 
نگاه مجلس هرگز سیاسی و جناحی نبوده و هدف 
نمایندگان برداشتن مشــکل مجوز از پیش پای 
فعاالن کسب  وکار کشور بوده است. در آینده هم 
چنانچه مشاغلی وجود داشته باشد که علی رغم 
تصویب این قانون، مشکلی در روند صدور مجوز 
داشته باشند، مجلس با ارائه الیحه و الحاقیه های 
الزم به قانــون تالش خواهد کرد تابلوی زشــت 
تعارض منافع را از پیش پای کســب  وکار کشور 

پاک کند.

برداشتن سنگ تعارض منافع از پیش پای فعاالن کسب و کار 

پایان انحصار در اخذ مجوز کارگزاری  های بورس و وکال

دکتر مهدی آزادواریسرمقاله 
کارشناس ارشد بازار مالی

محمد الهوتی : عضویت دائم چه سودی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟

 تجارت  5/  12 میلیارد     دالری ایران 
با  اعضای پیمان شانگهای

مدیر صندوق »سرمایه گذاری دماسنج« تشریح کرد

4 امتیاز مهم عرضه اولیه به »روش ترکیبی«
نکته اساسی و مهم در به کار گرفتن عرضه اولیه به »روش 
ترکیبی« تشویق مردم به خرید واحدهای سرمایه گذاری 
صندوق ها و روش غیر مســتقیم ســرمایه گذاری در بازار 

سرمایه است.
مدیر صندوق »ســرمایه گذاری دماسنج« در گفتگو با 
خبرنگار پایگاه خبری بازار ســرمایه )سنا(، توضیحاتی در 
خصــوص روش جدید عرضه اولیه با نــام عرضه به »روش 
ترکیبی« و مزایای به کارگیری آن در بازار ارایه کرد و گفت: 
در شیوه جدید عرضه اولیه مدل ثبت سفارش در دو مرحله 
انجام می شــود، به این ترتیب که در مرحله اول درصدی از 
سهام )7۰ تا ۱۰۰ درصد کل سهام قابل عرضه به تشخیص 
کارشناسان بورس( که برای عرضه اولیه مشخص می شود، 
بین گروه ســرمایه گذاران واجد شرایط مثل صندوق های 

سرمایه گذاری در سهام و مختلط عرضه می شود.
»سجاد امیری« عرضه اولیه »روش ترکیبی« را با بوک 
بیلدینگ مقایسه کرد و افزود: مهمترین تفاوت در این نوع 
عرضه اولیه، اولویت نخســت برای فروش سهام است که 
اولویت با صندوق ها است، در این اقدام قرار نیست رقابتی 
شکل بگیرد و خبری از ســهمیه بندی و تسهیم به نسبت 

نیست.
امتیازات عرضه اولیه به »روش ترکیبی«

امیری از اجــرای عدالت به عنوان نخســتین امتیاز در 
روش جدید عرضه اولیه یــاد کرد و گفت: گاهــی در بازار 
ســهام دیده می شــود که یک فرد با ۱۰ کد خانوادگی در 
عرضه اولیه مشارکت و ســهمیه دریافت می کرد که این 
اتفاق خود نوعی بی عدالتی در عرضه اولیه بود و در واقع آمار 
مشــارکت کنندگان در عرضه های اولیه خارج از واقعیت 
تلقی می شد.مدیر صندوق »ســرمایه گذاری دماسنج« 
پیدا شدن دقیق قیمت تعادلی را دیگر امتیاز عرضه اولیه به 
روش ترکیبی دانست و گفت: همیشه قیمت تعادلی معامله 
سهام در عرضه های اولیه به علت باال بودن تعداد سهامداران 
با مشــکالتی روبرو بود و حتی این قیمت غیر کارشناسی 
بود، زیرا پس از عرضه عده ای ناگهان مانند دومینو شــروع 
به فروش سهام می کردند به نحوی که برخی قیمت کشف 
شده را در یک روز با ایجاد صف های فروش کاهش می دادند.

وی افزایش اهمیت صنــدوق ســرمایه گذاری از دیدگاه 
سرمایه گذاران را به عنوان برترین امتیاز این نوع عرضه اولیه 
اعالم و اظهار کرد: تحلیلگران بازار سرمایه همواره به دنبال 
پیدا کردن سهامی با ســودآوری باال هستند؛ در حالی که 
صندوق ها نیز می توانند گزینه خوبی برای سرمایه گذاری 
آنها باشند.امیری معتقد اســت امتیاز دیگر این نوع عرضه 
اولیه، امکان عرضه بیشتر شرکت های با مقیاس کوچک تر 

است.
تاثیر روش جدید عرضه اولیه در کشــف قیمت 

درست
مدیر صندوق »سرمایه گذاری دماسنج« به تاثیر روش 
جدید عرضه اولیه در کشف قیمت درست سهام شرکت ها 
اشاره کرد و گفت: به طور قطع، شکل گیری عرضه و تقاضای 

حرفه ای در بازار تاثیر با اهمیت و مثبتی را در کشف قیمت ها 
خواهد داشت و به دنبال این اتفاق مدیران سرمایه گذاری با 

دقت و وسواس بیشتری به تحلیل قیمت سهام می پردازند.
وی به روش عرضه های اولیــه در بازارهای بین المللی 
تاکید کرد و افزود: در کشورهای مدرن عرضه های اولیه در 

واقع میز معامله بین بزرگان بازار است.
امیری ادامه داد: صندوق های سرمایه گذاری خصوصی 
یا شــرکت های تامین ســرمایه معموالً به عنوان عرضه 
کننده عمده سهام شرکت ها وارد می شوند و از سوی دیگر 
خریداران نیز مانند صندوق های بازنشســتگی و صندوق 
های سرمایه گذاری در سهام و درآمد ثابت پای میز معامله 

می آیند.
مدیر صندوق »سرمایه گذاری دماســنج« اظهار کرد: 
این روش در ایران به دلیل عدم توسعه کامل ابزارهای مالی 
فعال اجرایی نیســت اما در حال حاضر روش »عرضه اولیه 

ترکیبی« بهترین روش عرضه اولیه است.
وی به اثر عرضه اولیــه به روش ترکیبــی در جذابیت 
صندوق ها و ســرمایه گذاری غیرمســتقیم تاکید کرد و 
گفت: به طور قطع این روش جدید با جذابیت زیادی همراه 
خواهد شد، زیرا بخشی از ســرمایه صندوق ها سوار بر موج 
بلند افزایش قیمت این عرضه ها می شوند و تاثیر جدی در 
بازدهی صندوق ها خواهند داشــت که در گذشته هم این 
تاثیر در صندوق های کوچک دیده شده بود.به گفته امیری، 
به تدریج بسیاری از سرمایه گذاران ریسک گریز و حتی نیمه 

حرفه ای در بازار به سمت صندوق ها خواهند آمد.
افزایش اقبــال مردم بــه ســرمایه گذاری 

غیرمستقیم با روش جدید عرضه اولیه
مدیر صندوق »سرمایه گذاری دماسنج« به افزایش اقبال 
مردم برای سرمایه گذاری غیرمستقیم اشاره کرد و افزود: 
صددرصد این اقدام در کوتاه مدت و بلند مدت عالقمندی 
بسیاری را در میان مردم عادی و سرمایه گذاران مبتدی و 
نیمه حرفه ای ایجاد می کند و آنها را مشــتاق تر به سرمایه 

گذاری از طریق این صندوق ها خواهد کرد.
وی در پایان گفت و گوی خود با »ســنا« گفت: هر ابزار و 
روشــی که باعث افزایش ورود غیر مستقیم مردم به بورس 
و کاهش مخاطرات بازار ســرمایه شــود را می توان مثبت 
ارزیابی کرد، زیرا این اتفاق ریســک هــا را کنترل و زمینه 

افزایش بازدهی ها را فراهم می کند.
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وزیر کشور؛
اقتصاد باید مردم محور شود

وزیر کشــور گفت: ما در دولت به دنبال 
اقتصاد مردم محور هســتیم و باید مردم به 

میدان بیایند و تولیدکننده باشند.
به گزارش اقتصادآنالین بــه نقل از ایرنا؛ 
احمد وحیدی روز پنجشــنبه در نشســت 
بــا فرمانــداران سیســتان و بلوچســتان 
اظهارداشــت: مردم مهمترین سرمایه های 
کشــور هســتند و باید در تولیــد و رونق 

اقتصادی کشور نقش آفرین باشند.
وی بیان کرد: اقتصاد مردم محور براحتی 
می تواند بســیاری از مشکالت کشور را حل 
کند و باید مســووالن به دنبــال تحقق این 

هدف باشند.
وزیر کشــور گفت: یکی از مسائلی که ما 
در وزارت کشور به دنبال آن هستیم واکاوی 
تجربیات اســت و این ها بزرگترین سرمایه 
دانشــی ما برای طراحی الگوی پیشرفت در 

استانهاست.
وی افزود: برنامه های پیشرفت استان ها 
باید بر اساس یک الگو نوشته شود و این الگو 
براساس شناخت دقیق مسائل باید باشد تا به 

نتیجه مدنظر دست یافت.
وحیدی اظهارداشــت: تمام مســائل، 
مشــکالت و توانمندی های یک استان باید 
در یک سند تهیه و مسائل هر منطقه اولویت 
بندی شود تا هر اســتاندار و یا فرمانداری که 
عزل و نصب می شــود بداند که چه چیزی را 
تحویل داده و چه چیــزی را تحویل گرفته 

است.
وی بیان کرد: هدفمند حرکت کردن در 
تمام مسائل بسیار مهم اســت و اینها باید بر 
مبنای دقیقی استوار باشد که بتوان به هدف 

مورد نظر دست یافت.
وزیر کشــور گفت: کارهــا و هزینه های 
بسیاری در اســتان ها انجام شده اما برخی از 
این کارها یا وسط کار رها شده و یا به نتیجه 
مورد نظر دســت نیافتیم که این موارد باید 
اصالح شــود و این تنها با داشتن یک سند و 

شناخت دقیق از مسائل ممکن می شود.
سیستان و بلوچســتان ظرفیت تامین 

بسیاری از نیازهای کشور را دارد
وی تاکید کرد: سیســتان و بلوچستان 
با دارا بودن ظرفیت هــای تجاری، ترانزیت، 
دریــا، میوه های گرمســیری، بازارچه های 
مــرزی و ظرفیت های کشــاوری می تواند 

بسیاری از نیازهای کشور را تامین کند.
وحیــدی اظهارداشــت: سیســتان و 
بلوچستان می تواند با واردات گاو و پرواربندی 
آنها عالوه بر ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای 
مردم این اســتان نیاز گوشت کشــور را نیز 

تامین کند.
وی ادامه داد: در گذشــته چندین واحد 
کشتارگاه در سیســتان و بلوچستان بدین 
منظور ایجاد شــد که یا تعطیــل و یا نیمه 
فعال هســتند و باید دوباره به چرخه تولید 

بازگردند.
وزیر کشــور گفت: همچنین سیستان و 
بلوچستان ظرفیت بسیار خوبی برای تامین 
نهاده های دامی کشــور دارد که باید از این 

ظرفیت به خوبی استفاده کرد.
وی بــا بیان اینکه ســاالنه حــدود یک 
میلیارد دالر علوفه وارد کشور می شود افزود: 
سیستان و بلوچستان ظرفیت بسیار خوبی 
برای تولید و تامین علوفه کشور دارد که باید 

مورد توجه مسووالن باشد.
وحیــدی تصریح کــرد: سیســتان و 
بلوچســتان ظرفیت های بســیار خوبی در 
زمینه کشــت داروهــای گیاهــی دارد که 
می تواند خلق پول و به درآمدزایی مردم این 

استان کمک کند.
وی بیان کرد: ظرفیت های معدنی خوبی 
در سیستان و بلوچستان وجود دارد که باید 
موادمعدنی در خود کشــور فرآوری تا ارزش 

افزوده آن چندین برابر شود.
وزیر کشور گفت: برنامه توسعه سیستان 
و بلوچســتان به اســتاندار این استان ابالغ 
خواهد شــد و اســتاندار باید این برنامه را با 

فرمانداران و بخشدران بررسی و اجرا کنند.

وزیر بهداشت؛

 ارز 42۰۰تومانی دارو 
حذف می شود

وزیر بهداشــت گفــت: اختصــاص ارز 
ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به دارو زمینه فساد 

و رانت را ایجاد می کند.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از فارس، 
بهرام عیــن اللهــی گفت: اختصــاص ارز 
ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به دارو زمینه فساد 

و رانت را ایجاد می کند.
وی افزود: اختصــاص ارز ترجیحی برای 
دارو فعاًل تا آخر امســال ادامه دارد، اما برنامه 
این اســت که ارز ۴۲۰۰ تومانــی برای دارو 
حذف و مابه التفاوت آن به بیمه ها پرداخت 

شود.
وزیر بهداشــت تاکید کرد: بــا حذف ارز 
ترجیحی، هزینه داروهــا از طرف بیمه ها به 

مردم پرداخت خواهد شد.

خبر

رییس جمهوری گفت: ظرفیت های ارزشمندی 
در دو کشــور وجود دارد که نیازمنــد برنامه ریزی 
اســت. از جمله این ظرفیت ها تجاری و اقتصادی 
است که این ظرفیت ها فعال قابل قبول نیست و باید 

توسعه یابد و به ظرفیت قابل قبول برسد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، آیت آهلل سید 
ابراهیم رییسی پس از دیدار همتای تاجیکستانی 
خود در دوشــنبه در کنفرانس مطبوعاتی گفت: از 
اینکه امروز در تاجیکستان هستم و به دعوت رییس 
جمهور این کشور نخستین سفر خودم و همراهان 
را به کشور دوســت و مسلمان و با ســابقه دیرینه 
فرهنگی و دینی تاجیکســتان قرار دادیم بســیار 
خوشــوفتم  و امید دارم این سفر نقطه عطفی بین 

روابط دو کشور ایران و تاجیکستان باشد.
وی با اشــاره به محورهای گفت و گوهای خود 
با امامعلی رحمان اظهار کــرد: در گفت و گوهای 
دوجانبه با رییس جمهور، به پیشینه روابط دو کشور 
اشاره کردیم که این پیشــینه حاکی از گسترش 
مناسبات بعد از انقالب اسالمی با تاجیکستان است. 
اولین کشوری که از استقالل تاجیکستان حمایت 
کرد جمهوری اســالمی بود که تالش کرد آنچه از 
این ظرفیت ها برای گسترش مناسبات به کار بیاید، 

استفاده شود.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: قراردادهایی 
که تاکنون بین ایران و تاجیکســتان منعقد شده 
گواه بر اراده  دو کشــور برای توسعه مناسبات است 
و در این مقطع که فصل نوینی از ایــن ارتباط قرار 
است رقم بخورد، اســتفاده از ظرفیت های ایران و 
تاجیکستان باید توسعه یابد.وی با اشاره به امضای 
قراردادهای همکاری در این دیدار از سوی وزیران 
دو کشور، اظهار کرد: مهمتر از همه اراده دو کشور 
برای توسعه مناسبات سیاسی تجاری و اقتصادی 
است. ارتباط با تاجیکســتان یکی از اولویت های 

سیاست خارجی ایران است و دالیل  آن هم روشن 
است. چون علقه ها و ارتباطات قبلی و قلبی با مردم 

این کشور داریم.
رییس دولت ســیزدهم اضافه کرد: در یک نگاه 
شاید ما دو نباشــیم بلکه یکی هســتیم. این نگاه 
که ما دو کشــور را طوری ببینیم که از یک فرهنگ 
و پیشــینه بســیار عمیق و دارای یک تمدن کهن 
هستیم، اهمیت ارتباط و مناسبات دو کشور بیشتر 

روشن می شود و این روابط حتما توسعه می یابد.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیت های ارزشمندی در 
دو کشور وجود دارد که نیازمند برنامه ریزی است. از 
جمله این ظرفیت ها تجاری و اقتصادی است که این 
ظرفیت ها فعال قابل قبول نیست و باید توسعه یابد و 

به ظرفیت قابل قبول برسد.
آیت اهلل رییســی ظرفیت ارتباط بــا دریا مانند 
بنادر چهابهار و بندرعباس را ظرفیتی برای افزایش 
روابط تجاری دو کشور ارزیابی کرد و گفت: از دیگر 
مناسبات ها مناسبت فرهنگی است که زمینه های 

هنر، ادب و دپارتمان زبان فارسی در محافل علمی 
و دانشــگاهی در تاحیکســتان می تواند موجب 
گسترش فرهنگ باشد و با گام هایی که در بخشهای 
فرهنگی می توان برداشت، روابط دو کشور توسعه 
می یابد.رییس دولت ســیزدهم در ادامه از سپس 
اهمیت بخش کشــاورزی گفت و افــزود: بخش 
کشاورزی موضوع مهم دیگری است که قراردادی 
در این زمینه منعقد شد و می تواند توسعه دو کشور را 
به همراه داشته باشد و فصل نوینی برای ارتباطات دو 
کشور باشد و توسعه گردشگری و فرهنگی در کنار 

توسعه اقتصادی و تجاری را شاهد باشیم.
دولت فراگیر می تواند آینده افغانستان را 

رقم بزند 
رییس جمهــوری با تاکیــد بر لزوم توســعه 
همکاری هــای منطقــه ای گفت: خوشــبختانه 
نظرات ما نسبت به افغانستان باهم نزدیک است و 
هر دو معتقدیم دخالــت بیگانگان موجب بالهای 
بی شماری در این کشور شد و باید دست بیگانگان 

را قطع کرد. هرگز بیگانگان نه توانستند امنیت ایجاد 
کنند و نه امنیت ســاز بودند و ادامه حضور و نقش 

آفرینی بیگانگان را نمی پذیریم.
رییسی تاکید کرد: مساله افغانستان باید توسط 
مردم افغانستان و با همکاری کشورهای همسایه 
و کشورهایی که در منطقه نســبت به افغانستان 
علقه ای دارند، حل شود. همکاری ما و تاجیکستان 
و کشورهای همسایه افغانســتان می تواند زمینه 
را فراهم کند تــا افغان ها خود سرنوشــت خود را 
رقم بزنند. چون معتقدیم مســاله افغانســتان را 
خود افغان ها حل کنند و باید با تســهیل گری یک 
مذاکرات بین افغانی شــکل بگیرد. وی ادامه داد: 
حکومت و دولتی که در افغانستان برپا می شود، باید 
دولتی فراگیر باشد؛ دولت مربوط به یک قوم و یک 
گروه سیاسی نمی تواند مشکالت را حل کند. دولت 
فراگیر یعنی همه اقوام و گروه های سیاسی در این 
دولت باید احســاس ایفای نقش کنند و این دولت 
می تواند از همه ملت افغانستان نمایندگی داشته 
باشد.این دولت می تواند آینده افغانستان رقم بزند. 

 بازد زمینه حضور تروریسم در افغانستان 
را از بین برد

رییس جمهــوری با تاکیــد بر اینکــه حضور 
تروریست ها در افغانســتان نه تنها برای این کشور 
بلکه برای منطقه خطرناک اســت، گفــت: امروز 
آمریکایی ها که داعش را تشــکیل دادنــد و بعد از 
اینکه موجب شرارت در عراق و سوریه شد به سمت 
استقرار آن در افغانســتان رفتند. وی تصریح کرد: 
حضور داعش نه تنها در افغانستان بلکه برای منطقه 
خطرناک است. باید زمینه حضور هر گونه جریان 
تروریســتی را در افغانســتان از بین برد. با حضور 
هر جریانی که بستر رشــد جریان های تروریستی 
در افغانستان باشــد مخالفیم و معتقدم باید با آن 

برخورد قاطعانه شود.

افزایش درآمدهای دولت از طریق مولدسازی دارایی ها / باید تالش 
شود در بودجه سال۱۴۰۱ حجم سیالب نقدینگی کنترل گردد

وزیر اقتصاد با حضور در کمیســیون برنامه و بودجه و محاســبات 
مجلس شورای اسالمی گفت: درصدد هســتیم با اخذ مجوز هایی از 
هیأت وزیران در ماه های آینده شــاهد افزایــش درآمدهای دولت از 
طریق مولدســازی دارایی ها باشــیم.به گزارش اقتصادآنالین به نقل 
از شادا، احســان خاندوزی در این جلســه با ابراز خرسندی از حضور 
در کمیســیون برنامه و بودجه و محاســبات مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: امیدوارم در دوره مسئولیت ام به عنوان وزیر اقتصاد شاهد 

همکاری های ویژه ای بین دولت و مجلس باشیم.
وی با اشــاره به شــرایط خاص بودجه ۱۴۰۰ بیان داشت: در این 
خصوص باید راهکارهای مناســبی اندیشــیده و اجرا گردد تا سرریز 

مشکالت بر شاخص های پولی کشور و نرخ تورم اثر نگذارد.
دکتر خاندوزی با اشــاره به اینکه در همین مدت کوتاه حضور خود 
در وزارت اقتصاد، ثابت ترین نشست ها مربوط به کارگروه تأمین مالی 
دولت بوده است، افزود: در حال حاضر سهم عمده تأمین مالی در اقتصاد 
کشور نیز در مجموعه وزارت اقتصاد رقم می خورد و امیدوارم در جلسه 
آینده که شرکت می کنم تأثیرات تصمیم ها به میزانی باشد که گزارش 

عملکرد ارائه دهیم.
وزیر اقتصاد افزود ، باید تالش شود تا سیر نقدینگی مخرب کند و در 

بودجه سال آینده حجم سیالب نقدینگی کنترل گردد.
وی یکــی از مهترین مســائل در ارتباط دولت و مجلس شــورای 
اسالمی را  موضوع الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ دانست و گفت: به کمک 
مجلس در این مسأله نیازمندیم و باید الیحه بودجه سال آینده طوری 
تدوین شــود که در آن مواردی از قبیل مصــارف بودجه ای ترمزش 
کشیده شود، بطوری که توقع نداشــته باشیم در بودجه سال ۱۴۰۱ با 

افزایش تورم کل، هزینه های دولت را نیز افزایش دهیم.
خاندوزی در خصوص روش های اخذ مالیات هم گفت: باید در اخذ 
درآمدهای مالیاتی روش هایی استفاده شود که گروه های با درآمد باال 
هدف گیری شوند و حوزه تولید و قشر متوسط به پایین جامعه تحت 

فشار قرار نگیرند.
وی با تأکید بر افزایش درآمدهای دولت از طریق فروش دارایی های 
دولتی اظهار داشت: متأسفانه بحث مولدسازی تاکنون جدی گرفته 
نشده است، چون هم  دستگاه های دولتی مقاومت دارند و هم در فروش 
شرکت های دولتی مشکالتی وجود دارد که امیدواریم با مجوز هایی 
که از هیأت وزیران خواهیم گرفت، فروش دارایی های دولت ســرعت 
بیشــتری بگیرد و در ماه های آینده به شکل مشهودی شاهد افزایش 

درآمدهای دولت در این بخش باشیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه  بیش از سه سال از تخصیص ارز ترجیحی 
و نمایان شدن آثار منفی آن بر اقتصاد می گذرد، گفت : برای حذف ارز 
ترجیحی باز هم به کمک مجلس، به خصوص کمیسیون برنامه و بودجه 
و محاسبات نیاز داریم و با توجه به اینکه این امر در شش ماهه اول سال 

جاری انجام نشده است تراکم آن به شش ماه آینده منتقل خواهد شد. 
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه از هدف های دولت سیزدهم برنامه ریزی 
جهت حل مشکل جاماندگان سهام عدالت است، گفت: برای حل این 
مساله وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

مکلف شده اند برنامه ای را به هیات دولت ارائه نمایند. 
شایان ذکر است، در این جلســه اکرمی خزانه دار کل کشور و پارسا 
رییس سازمان امور مالیاتی کشــور نیز گزارشی از عملکرد حوزه های 

عملکرد خود ارائه کردند.

کمیجانی گفت:  بانک ها مدیریت نقدینگی و کنترل رشد ترازنامه 
خود را جدی بگیرند و دقــت و کنترل های الزم را در این باره داشــته 
باشند؛ چراکه این امر در بلندمدت بر متغیرهای کالن اقتصادی اثرگذار 

است.
به گزارش اقتصادآنالین، کمیجانی عصر دیروز و در جلسه دوره ای 
خود با مدیران عامل بانک ها گفت: با آغاز به کار دولت سیزدهم، از شبکه 
بانکی انتظار می رود همچون گذشته مساعی خود را برای مساعدت و 
خدمت رسانی به فعالیت های اقتصادی و هم وطنان عزیز به کار گیرند و 

در این باره از هیچ تالشی فرو نگذارند. 
رییس کل بانک مرکزی با اشــاره به برگــزاری همایش بانکداری 
اسالمی، این همایش را فرصت مغتنمی برای تبادل نظر میان صاحب 
نظران اقتصادی دانســت و گفت: این همایش فرصتی بود که در قالب 
سخنرانی ها و ارائه مقاالت به بســیاری از ابهامات، سواالت و انتقادات 

درباره نظام بانکی پاسخ داده شود. 
وی افزود: البته در این زمینه ضروری اســت مدیران عامل بانک ها 
به ابهامات، ســواالت و انتقاداتی که درخصوص شــبکه بانکی مطرح 
می شود، پاسخ دهند و در عین حال عملکرد نظام بانکی برای هم وطنان 

تبیین شود. 
کمیجانی با بیان اینکه حجم نقدینگی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ به 
رقم 3۹۲۱۴.3 هزار میلیارد ریال رسید، تصریح کرد: این نرخ نسبت به 
پایان سال ۱3۹۹ معادل ۱۲.۸درصد رشد را نشان می دهد. همچنین، 
نقدینگی در دوازده  ماهه منتهی به پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ معادل 3۹.۱ 

درصد رشد یافت.

رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: گرچه این رشد مطلوب نیست، 
اما بانک مرکزی طی این مدت تالش کرده است با انجام عملیات بازار باز 

از شتاب رشد نقدینگی کاسته شود.
رییس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به نرخ سود بین بانکی گفت: 
نرخ سود بازار بین بانکی در ۲۱ شهریور ماه سال جاری به ۱۸.65 درصد 
رســیده و حجم معامالت نیز در این بازه زمانی حدود ۸۴ هزار میلیارد 

تومان بوده است. 
کمیجانی در ادامه خواستار اقدامات جدی از سوی شبکه بانکی برای 
مدیریت نقدینگی و نیز کنترل اضافه برداشت ها شد و خاطرنشان کرد: 
در صورتی که شــبکه بانکی کنترل الزم را بر اضافه برداشت های خود 
نداشته باشــند، این بانک ناگزیر به انجام اقدامات احتیاطی و نظارتی 

الزم خواهد بود. 
رییس شــورای پول و اعتبار با بیان اینکه تاکنون ۱7 مرحله حراج 
اوراق مالی اسالمی دولت برگزار شده است، تصریح کرد: طی برگزاری 
این تعداد حــراج، در مجموع 3۲.۲ هزار میلیارد تومــان اوراق بدهی 
دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی به فروش رسیده است. همچنین 
در همین زمینه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تعدیل های 

الزم درخصوص نرخ بازدهی اوراق به عمل آمده است.
وی در ادامه تاکید کرد: به منظور اجرای کامل مصوبه شــورای پول 
و اعتبار درخصوص کنترل ترازنامه شبکه بانکی، بانک ها باید حداقل 
3 درصد از کل سپرده هایشان را به صورت اوراق مالی اسالمی نگهداری 
کنند و در این باره نیز ضروری است شبکه بانکی اهتمام الزم را به عمل 

آورد. 

به گفته کمیجانی عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری در خصوص 
نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده های خود به صورت اوراق مالی 
اسالمی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ نشان می دهد که حدود ۹۲۲.۸ هزار 
میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی در پرتفوی بانک هاست که نسبت به 
مانده ســپرده های بخش غیردولتی نزد بانک ها و موسسات اعتباری 

معادل ۲.۴  درصد است.
وی با اشاره به حجم تسهیالت پرداختی در پنج ماهه سال جاری و 
تأکید بر این نکته که بانک ها درخصوص تسهیالت دهی به بخش های 
مسکن، کشــاورزی و صنعت اهتمام بیشتری داشــته باشند، عنوان 
کرد: تســهیالت پرداختی بانک ها طی پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ 
به بخش های اقتصادی مبلغ ۹۰۰7.۸ هزار میلیارد ریال اســت که در 
مقایســه با دوره مشابه ســال قبل معادل 5۱.3 درصد افزایش داشته 

است.
به گفته رییس کل بانک مرکزی ضروری اســت شــبکه بانکی به 

حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط توجه ویژه داشته باشد.
کمیجانی ضمن قدردانی از عملکرد بانک ها در زمینه خرید تضمینی 
گندم، گندم را کاالیی اســتراتژیک خواند و گفت: در این زمینه شبکه 
بانکی عملکرد نسبتاً مطلوبی داشته است و از ابتدای سال، از مجموع 
۱۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده برای این طرح، حدود ۱5.۲5 هزار 
میلیارد تومان توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. همچنین از 5 
هزار میلیارد تومان تســهیالت در نظر گرفته شده برای واردات کاالی 
اساسی شامل گندم، حدود 3۲5۰ میلیارد تومان از سوی بانک ها برای 

این مهم تسهیالت پرداخت شده است.

رییسی: 

استفاده از ظرفیت های اقتصادی ایران و تاجیکستان باید افزایش یابد

وزیر اقتصاد مطرح کرد؛

افزایش درآمدهای دولت از طریق مولدسازی دارایی ها 
باید تالش شود در بودجه سال14۰1 حجم سیالب نقدینگی کنترل گردد

رییس کل بانک مرکزی؛

بانک  ها کنترل رشد ترازنامه خود را جدی بگیرند 

وزارت بازرگانی چین، در نامه ای به وزیر تجارت نیوزلند، دامین 
اوکانر، درخواست پیوستن به پیمان تجارت آزاد آسیا- اقیانوسیه را 

ارسال شده است.
به گزارش خبرنــگار ایلنا، دومین اقتصاد بــزرگ جهان، چین، 
درخواســت ورود به »توافق جامــع و مترقی برای مشــارکت فرا 
اقیانوســیه )CPTPP( « یا پیمان تجارت آزاد آســیا- اقیانوسیه را 

کرده است. به گفته وزارت بازرگانی چین، در نامه ای به وزیر تجارت 
نیوزلند، دامین اوکانر، درخواست پیوســتن به توافق تجارت آزاد را 

ارسال شده است.
توافقنامــه Trans-Pacific )TPP( به عنــوان یک وزنه مهم 
اقتصادی در برابر نفوذ منطقه ای چین در نظر گرفته شد. این توافق 
توسط دولت اوباما ارائه شده، اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ، آمریکا 

را از پیمان تجاری خارج کرد.پیمان تجارت آزاد آســیا- اقیانوسیه 
می تواند یک توافق تجاری بزرگ دیگر برای چین و سایر اقتصادهای 
منطقه باشد که سال گذشته »مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای 

)RCEP(« بزرگترین پیمان تجارت آزاد جهان را ایجاد کرد.
ژاپن بعنوان رئیس کنونی CPTPP گفته است که برای پاسخ به 

درخواست چین با کشورهای عضو مشورت خواهد کرد.

درخواست رسمی چین برای عضویت در پیمان تجاری اقیانوس آرام  اما و اگرهای 
قیمتگذاری دستوری

ادامه سرمقاله / طبق گفته رئیس جمهور 
محترم، دولت قصد تولید ساالنه یک میلیون 
واحد مسکن دارد همانطور که اشاره شد سهم 
زمین، جواز و سود فروشنده از هزینه ساخت 
مســکن، تقریبا 73.5 درصد می باشد که با 
توجه به اینکه ســازنده واحدهای مسکن، 
خود دولت اســت و زمین نیز توسط دولت 
تامین می شــود، می توان این هزینه را صفر 
در نظر گرفت، ســوال این است که آیا دولت 
قصد دارد بخــش هزینه های ســاخت که 
حدودا ۲6.5 درصد می باشد را نیز از طریق 
قیمت گذاری کاهش دهد؟ آیا این به معنای 
ورشکسته کردن صنعتی بنیادی همچون 
سیمان نیست؟ صنایع فوالد، سیمان، کاشی 
و سرامیک و بسیاری از صنایع کوچک فعال 
در بخش مسکن باید هزینه این قیمت گذاری 
دستوری را به صورت غیر مستقیم پرداخت 
کنند. در صورتی که دولت اقدام به سرکوب 
قیمتی این صنایع کنــد وضعیت صادرات 
چگونه خواهد بــود و در این مســیر دوباره 

فسادهای گسترده رخ نخواهد داد؟ 
در مجموع روش فعلی مســیر درستی 
نبوده و بنظر می رسد دولت سخت ترین راه 
را انتخاب کرده است. متاسفانه این سیاست 
غلط اثرات مخربی در سالهای گذشته داشته 
است که صنعت خودرو بزرگترین نمود آن 
است. تا قبل از سال ۱3۹۰ که قیمت گذاری 
به این شکل در صنعت خودرو وجود نداشت 
و از طرفی شــرایط اقتصادی دارای کشش 
بیشــتری بود، این شرکتها و ســهامداران 
آنها در وضعیت بسیار مناســبی بوده اند اما 
کافیست صورت ســود و زیان این شرکتها 
از ســال ۹۰ به بعد مورد بررسی قرار گیرد تا 
مشــخص گردد چه فاجعه عظیمی در این 
صنعت رخ داده اســت و این شرکتها تقریبا 
چند سال در صدر شرکتهای مشمول ماده 
۱۴۱ قانون تجارت قرار داشــته اند، از سمت 
دیگر، کافیســت وضعیــت دالالن خودرو 
در دوره مذکور مورد بررســی قرار گیرد که 
تا متوجه شــد ســود صنعت خودروسازی 
در جیب چه کســانی رفته و چه کســانی 
توانسته اند از این سیاست اشتباه ثروت های 
هنگفتی بدســت آورند. درســت است که 
مقایسه صنعت ســیمان با صنعت خودرو 
نمی تواند مقایسه درســتی باشد اما مسیر 
پیش رو همان مســیر اســت و فقط تفاوت 
در حجم اثر مخرب این سیاســت گذاری بر 

زندگی مردم است.
نکته مهم دیگر در صنعت ســیمان این 
اســت که کشــور با مازاد تقاضا در سیمان 
مواجهــه نیســت و ایــران به عنــوان یک 
صادرکننده در ســیمان شناخته می شود و 
طبق آمار گمرک در سال ۱3۹۹، در مجموع 
3۱۲ میلیون دالر انواع محصوالت سیمانی از 
مراجع رسمی کشور صادر شده است. مسلماً 
سفته بازی ناشــی از قیمت گذاری نادرست 
گریبان این صنعت را خواهد گرفت. دالالن 
مســتقیماً از کارخانه خرید کرده و در بازار 
به نرخ آزاد می فروشــند و منافع را از جیب 
سهامداران و صاحبان صنعت خارج کرده و 

به جیب خود وارد می سازند.
امید اســت که دولت هرچه سریع تر به 
سیاســت قیمت گذاری دســتوری در این 
صنعت پایان دهد و سازوکار بازار را در دستور 
کار قرار دهد. در واقع عرضه تمام ســیمان 
تولیدی در کشــور و ملزم کردن شرکتها به 
عرضه محصول در بورس کاال و تعیین قیمت 
بر مبنای ســاز و کار بازار باعث می شود که 
تولیدکننده و مصرف کننده با بررسی تمامی 
جوانب امکان ارائه قیمت را داشته باشند. در 
صورتی که اطمینان حاصل شود عرضه در 
این بازار همیشگی است، قطعا اثر خود را بر 
بازار خرده فروشــی نیز خواهد گذارد و عماًل 
سازوکار بورس دست ســفته بازان را از این 

بازار کوتاه خواهد کرد.

رونمایی از جزییات ساخت 
یک میلیون واحد مسکونی تا 

2 هفته آینده
جزییات برنامه اجرایی ساخت یک میلیون 
واحد مسکونی تا دو هفته دیگر اعالم می شود 
که بررسی ها نشان می دهد تحریک ساخت و 
ساز در بافت های قدیمی موجود، بخش اصلی 
این طــرح خواهد بود.به گــزارش خبرنگار 
اقتصــادی ایرنا، طرح ســاخت یک میلیون 
واحد مســکونی که اکنــون مراحل تدوین 
جزییات را طی می کند و قرار است تا دو هفته 
دیگر رونمایی شود، در افزایش ثبات قیمت 
مسکن در آخرین ماه تابستان تاثیرگذار بوده 
است.کارشناسان مسکن معتقد هستند که 
طرح ســاخت یک میلیون مسکن در سال و 
همزمان طرح دولت برای اختصاص زمین و 
مصالح ارزان قیمت برای خانه سازی، بازار را 
در شرایط ثبات قرار داده است.اکنون قیمت 
ســیمان به نرخ پیش از قطعی برق بازگشته 
اســت و قیمت آن در بورس به کیسه ای ۲5 

هزار تومان رسیده است.
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مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در 5 ماهه 
نخست ۱۴۰۰، بیش از ۱۰ میلیون تن کاالی اساسی از طریق بنادر 
وارد کشور شده است.به گزارش ایلنا، روانبخش بهزادیان با تاکید بر 
اینکه یکی از مهم ترین اولویت دولت در شرایط فعلی، تامین کاالهای 
اساسی مورد نیاز مردم نظیر گندم، ذرت، جو، سویا، دانه های روغنی، 
برنج، شکر و روغن خوراکی است، گفت: با توجه به نیاز روزانه کشور به 

مصرف کاالهای اساسی، ضرورت است تا این گونه کاالها پس از ورود 
به بنادر کشور، سریعا مراحل ترخیص را پشت سر بگذارند.وی ادامه 
داد: مشکالت متعدد از جمله تامین و تخصیص ارز، عدم هماهنگی 
دستگاه های صادر کننده مجوز و مســئول در امر ترخیص و خروج 
کاال و... باعث شده تا حجم قابل توجهی از کاالهای اساسی در بنادر 

دپو شود.

مدیرکل امور بندری ســازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه به 
رغم سختی های مرتبط با تحریم، توانسته ایم در پنج ماهه اول سال 
جاری بیش از ۱۰ میلیون تن کاالی اساسی از طریق بنادر کشور وارد 
کنیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱5 درصد رشد داشته 
اســت، گفت: در صورت عدم ترخیص به موقع، امکان فاسد شدن و 

خودسوزی بخشی از کاالهای اساسی وجود دارد.

ورود بیش از 1۰ میلیون تن کاالی اساسی در 5 ماهه اول امسال
خبرمیز خبر 

 مدیرعامل سبدگردان آبان 
اعالم کرد:

ابزار تشویقی سازمان بورس 
برای سرمایه گذاری غیر 

مستقیم
ســازمان بورس تالش دارد تا مشوقی را 
برای ترویج سرمایه گذاری غیرمستقیم در 
نظر بگیرد که در این راستا تصمیم به اجرایی 
کردن عرضه اولیه بــه روش ترکیبی گرفته 

است.
ساسان اهلل قلی، مدیر عامل سبدگردان 
آبان با بیان مطلب فوق در گفت و گو با پایگاه 
خبری بازار سرمایه ایران )سنا( به جزییات 
دقیق روش عرضه اولیه به صورت ترکیبی 
اشــاره کرد و افزود: در این روش به منظور 
تشــویق ســرمایه گذاران جهت سرمایه 
گذاری به صورت غیرمستقیم، سهمیه ای 
اضافه به صندوق های سرمایه گذاری تعلق 

گرفته است.
وی خاطرنشــان کرد: ایــن موضوع که 
برخی گمان می کنند عرضــه اولیه باید به 
طور حتم ســودآور باشــد و با نرخی عرضه 
شــوند که مردم در درون صف قرار بگیرند، 
روش چندان مناسبی نیســت زیرا ممکن 
است مدتی طول بکشد تا ســهام به حالت 
شناور برسد. زمانی که سهمی قرار است وارد 
بازار شود باید براســاس مکانیزمی معقول 
کشف نرخ شود و ســهام مدنظر هم روز بعد 
از عرضه اولیه به صورت عادی مورد معامله 

قرار بگیرد.
اهلل قلی با تاکید بر اینکه بارها ســرمایه 
گذاران را بــه منظور کاهش ضــرر و زیان 
های احتمالی تشویق به ســرمایه گذاری 
غیرمستقیم در بازار کرده ایم، خاطرنشان 
کرد: سازمان بورس تالش دارد تا مشوقی را 
برای ترویج سرمایه گذاری غیرمستقیم در 
نظر بگیرد که در این راستا تصمیم به اجرایی 
کردن عرضه اولیه بــه روش ترکیبی گرفته 

است.
وی به شبهات ایجاد شــده درخصوص 
وجود تبعیض برای تخصیص ســهام بین 
سهامداران اشاره کرد و گفت: میزان سهام 
در عرضه های اولیه بــه روش های قدیم به 
حدی کوچک بود کــه فرآیندها به صورت 
شفاف صورت نمی گرفت، با توجه به چنین 
وضعیتی می توان اعالم کرد که عرضه اولیه 
به روش ترکیبی بهتر از روش های گذشته 

است.
اهلل قلی تصریح کــرد : اکنــون یکی از 
مسایل قابل اهمیت در روش جدید عرضه 
اولیه، میزان ســهام اختصاص یافته به هر 
صندوق است که می تواند مزایایی را از این 
طریق برای مشــارکت کنندگان در عرضه 

اولیه به همراه داشته باشد.
مدیر عامل سبدگردان آبان اظهار داشت: 
اینکه گفته می شود در عرضه اولیه به روش 
جدید زمینه ایجاد رانت برای برخی از گروه 
ها فراهم می شــود، صحت نــدارد اما بهتر 
است در دســتورالعمل جدید عرضه اولیه، 

تغییراتی در کشف قیمت صورت بگیرد.

کمیسیون صنایع خواهان 
تنظیم گری بازار خودرو شد

هر کســی که بتواند خــودرو یا قطعات 
خودرو صادر و برای دولت هزینه ارزی ایجاد 
نکند، اقدام به واردات خــودرو خواهد کرد 
و با این شیوه کمیســیون صنایع خواهان 

تنظیم گری در بازار است.
سخنگوی کمیســیون صنایع و معادن 
با بیان مطلــب فوق به پایگاه خبــری بازار 
سرمایه )سنا(، گفت: امروزه خودرو به دلیل 
وضعیت اقتصادی به یک کاالی سرمایه ای 
تبدیل شده و بیشتر افراد برای حفظ ارزش 
پول خود، اقدام به ســرمایه گذاری در این 
کاال می کنند.حجــت اهلل فیــروزی در این 
باره اظهار کرد: مجلس شــورای اســالمی 
برای آنکه عرضه و تقاضا را در صنعت خودرو 
متعــادل کند، طرح ســاماندهی صنعت و 
بازار خودرو را مطرح کــرد.وی افزود: طرح 
ســاماندهی خودرو از مجلس دهم صادر و 
به شــورای نگهبان ارجاع داده شده بود اما 
در شورای نگهبان این طرح به دلیل همسو 
نبودن با اقتصاد مقاومتی رد شــد اما باز هم 
این طرح به کمیسیون صنایع ارجاع شد تا 
اصالحاتی در آن انجام شــود.فیروزی ادامه 
داد: کمســیون صنایع و معــادن به دنبال 
آن اســت تا با این طرح، بتواند ضمن حفظ 
تعادل عرضه و تقاضا، بازار را تنظیم  کرده و 
پاسخ درستی به بخشی از  مردم، ارائه دهد.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسالمی 
افزود: ورود خودروهای خارجی ضمن ایجاد 
رقابت در بازار، باعث کیفی ســازی صنعت 
خودروسازی در کشور می شود.سخنگوی 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزود: 
طرح ســاماندهی صنعت خــودرو که در 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم 
تدویــن و تصویــب شــد از فعالیت های 
سوداگری در بازار جلوگیری کرده و خودرو 

را به دست مصرف کننده اصلی می رساند.

با اجرای »روش ترکیبی«؛
کشف قیمت و سفارش گذاری 

عرضه های اولیه عادالنه تر 
می شود

عرضه اولیه بــه روش ترکیبــی، فرایند 
ســفارش گذاری و کشــف قیمت از طریق 
ســرمایه گذاران واجد شرایط است. بنابراین، 
قیمت کشف شده یک قیمت منطقی خواهد 
بود که به عنوان مبنای عرضه ســهام )عرضه 
به قیمت ثابت( بــه عموم ســرمایه گذاران 
اعــالم می شــود.مدیر عملیات بــازار نقد 
شــرکت بورس اوراق بهادار تهران با اشــاره 
به نحوه سفارش گذاری و کشــف قیمت در 
عرضه اولیه بــه روش ترکیبی بــه خبرنگار 
پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( گفت: کشف 
قیمت و قیمت گذاری در این شیوه، از طریق 
نهادهای مالی که در اینجا همان صندوق های 
ســرمایه گذاری هســتند، صورت می گیرد. 
از آنجــا کــه صندوق های ســرمایه گذاری 
از یک تیــم متخصص برخوردارنــد، انتظار 
می رود ســفارش گذاری ها و نحوه کشــف 
قیمت، معقول، مناســب و عادالنه تر باشد.به 
گفته مریم کشمیری، شــکل گیری عرضه 
و تقاضای حرفــه ای در بازار ســرمایه، نقش 
مهم و تاثیرگذاری در کشــف قیمت ها دارد و 
مدیران صندوق های ســرمایه گذاری با دقت 
و وسواس بیشــتری به تحلیل قیمت سهام 
می پردازنــد. از این رو، فراینــد عرضه اولیه با 
موفقیت بیشتری انجام خواهد شد.وی به بیان 
اینکه در شیوه جدید عرضه اولیه، مدل ثبت 
سفارش در دو مرحله انجام می شود، تصریح 
کرد: در مرحله نخست، 7۰ تا ۱۰۰ درصد کل 
سهام قابل عرضه به تشــخیص کارشناسان 
بورس برای عرضه اولیه مشــخص می شود. 
این مقدار ســهام، میان گروه سرمایه گذاران 
واجد شرایط که صندوق های سرمایه گذاری 
هستند، عرضه می شــود.مدیر عملیات بازار 
نقد شــرکت بورس این نحوه عرضــه اولیه را 
گامی بلند در راستای تشویق به سرمایه گذاری 
غیرمستقیم خواند و خاطرنشان کرد: افزون بر 
اینکه با این روش مردم برای ســرمایه گذاری 
غیرمســتقیم و حضــور در صندوق هــای 
سرمایه گذاری ترغیب می شــوند، با توجه به 
حضور صندوق های ســرمایه گذاری بزرگ 
در بــازار، این روند می تواند ســرمایه گذاران 
بیشتری را از مزایای عرضه اولیه منتفع کند. 
از سوی دیگر، شرکت های سبدگردان و تامین 
سرمایه ها تشــویق می شوند برای تخصیص 
بیشتر سهام در عرضه اولیه، ابعاد صندوق های 
خود را گسترش دهند تا سهم بیشتر و به تبع 

آن، بازدهی بیشتری داشته باشند.

فرآیندهای پرکاربرد 
صندوق های سرمایه گذاری 

چک لیست دار شدند
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار چــک  
لیســت هایی برای تعــدادی از فرایندهای 
پــر کاربــرد حــوزه اجرایــی صندوق های 
سرمایه گذاری تدوین و ابالغ کرد.رئیس اداره 
امور صندوق های ســرمایه گذاری سازمان 
بــورس و اوراق بهادار با بیان مطلــب باال و در 
خصوص ضرورت تدوین این چک لیســت ها 
به خبرنگار پایگاه خبری بازار ســرمایه )سنا( 
گفت: تســریع در بررســی درخواست های 
فعاالن بازار سرمایه و همچنین ایجاد تعامل 
سازنده با بخش های اجرایی مربوطه، همواره 
یکی از اهداف ســازمان بورس و اوراق بهادار 
بوده که در این راستا برنامه های متعددی در 
دست اجرا اســت.رضا نوحی ادامه داد: یکی 
از برنامه های یادشــده، اعــالم حداقل موارد 
کنترلی ســازمان بر درخواست های اجرایی 
متقاضیان اســت تا از این طریق متقاضیان 
نسبت به مدارک و مستندات الزم آگاهی یافته 
و بتوانند در زمــان کوتاه تری با تامین مدارک 
و مستندات مربوطه، نسبت به تاسیس انواع 
صندوق های ســرمایه گذاری، دریافت مجوز 
ثبت صورت جلســات صندوق ها و همچنین 
ســایر امور اجرایی صندوق های فعال اقدام 
کنند.وی به مفاد چک  لیســت های مرتبط با 
مراحل مختلف صندوق های در شرف تاسیس 
اشــاره کرد و افزود: این چک  لیست ها شامل 
دریافت مجــوز موافقت اصولی، تاســیس، 
پذیره نویسی و صدور مجوز فعالیت می شود. 
همچنین در چــک  لیســت های مرتبط با 
امور اجرایــی صندوق های فعــال، مواردی 
همچون تمدید مجوز فعالیت، تغییر مدیران 
ســرمایه گذاری، افزایش ســقف واحدهای 
صندوق و ثبت صورتجلسات مربوطه لحاظ 
شــده اســت.رئیس اداره امور صندوق های 
ســرمایه گذاری در تشــریح مزایای تدوین 
چک  لیست های یاد شــده، اعالم کرد: انتظار 
می رود با اســتفاده ازاین چک لیســت ها، از 
حجم مکاتبات برای یک امر واحد کاسته شود 
و از طرف دیگر، پیش از ارسال درخواست ها، 
کنترل ساختارمند توســط خود متقاضیان 
نیز صورت پذیرد. به بیانــی دیگر، کنترل بر 
درخواســت ها از همان ابتدا و مبدا و از سوی 

خود متقاضیان صورت می گیرد.

زیرساخت های بازار سرمایه به یاری یک میلیون مسکن می آیند

حذف ارز 42۰۰ تومانی؛ گامی موثر در نابودی فساد

پنجمین جشنواره ملی بورس و رسانه آغاز به کار کرد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس
آینده بازار نیازمند اصالح است

عرضه مصالح ساختمانی در بازار سرمایه در مقیاس کالن می تواند 
تأثیر مثبت بر قیمت ها داشته و از ایجاد بازار مکاره جلوگیری کند.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی به پایگاه خبری 
بازار سرمایه )ســنا(، گفت: برای ســاخت یک میلیون مسکن در هر 
سال، که از اساســی ترین نیازهای مردم کشور به شمار می آید، وزارت 
خانه های صمت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و وزارت نفت، 

همکاری خواهند کرد.
اســماعیل حســین زهی بیان کرد: در کنار تالش برای هماهنگ 
کردن سیســتم بانکی به منظور تخصیص تسهیالت برای طرح مورد 
نظر، استفاده از زیرســاخت های بازار سرمایه هم برای تامین مالی این 

طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

نماینــده مردم خــاش در مجلــس تصریح کرد: عرضــه مصالح 
ســاختمانی در بورس کاال برای پروژه های بزرگی چون ساخت یک 
میلیون دستگاه آپارتمان، برای شفاف سازی قیمت مصالح  قابل توجه 

خواهد بود.
وی گفت: یکی از کارکردهای بازار سرمایه، کشف قیمت بر اساس 
عرضه و تقاضا اســت و ایجاد بستر عرضه مصالح ســاختمانی در بازار 
سرمایه در مقیاس کالن می تواند تأثیر قیمتی خود را داشته و از ایجاد 

بازار مکاره جلوگیری کند.
عضو کمیســیون عمران مجلس شــورای اســالمی اظهار کرد: 
مهمترین مزیت بورس کاال تشکیل بستری شــفاف برای کشف نرخ 
واقعی یک محصول بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا است و این مزیت 

می تواند مورد استقبال بسیاری از سرمایه گذاران قرار گیرد.
به گفته حسین زهی؛ با عرضه مصالح ســاختمانی در بورس کاال، 
شاهد منطقی شــدن و کاهش قیمت محصوالت خواهیم بود. با این 
اقدام مصالح ساختمانی بر اساس وضعیت بازار و میزان عرضه و تقاضا 
کشف قیمت خواهد شد و طی سال های اخیر به دلیل فعالیت دالالن 
و سودجویان، قیمت مصالح ســاختمانی باال رفته بود که امید است با 

عرضه این محصوالت در بورس، جلوی این اقدامات گرفته شود.
نماینده مردم خاش در مجلس خاطر نشــان کرد: بازار ســرمایه 
به عنوان یکی از بهتریــن حوزه ها برای جذب نقدینگــی در جامعه و 
هدایت آن به سوی تولید به شــمار آمده و مجلس شورای اسالمی نیز 

حمایت های خود را از این بازار اعالم کرده است.

تاکنون اســتفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ اثر 
مثبتی بر عملکرد شرکت ها نداشته است و به نظر 
می رسد با حذف آن قدم مثبتی برای نابودی رانت 

و فساد برداشته می شود.
آراد پورکار، کارشــناس بازار ســرمایه با بیان 
مطلب باال به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی و تاثیر آن 
بر شرکت های حاضر در بازار ســرمایه اشاره کرد و 
گفت: خوشبختانه بعد از سال ها شاهد هستیم که 
قرار اســت دولت تصمیمات خوبی را در خصوص 
ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد و این ارز به تدریج در حال 
حذف شدن اســت. وی با تاکید بر اینکه این اقدام 
را می توان اتفاقــی مثبت برای مســایل بنیادی 
شرکت های بورســی دانســت، افزود: با حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی، بهای تمام شده شرکت ها با افزایش 
همراه می شود و بازار سرمایه این انتظار را دارد که 
شــرکت هایی که از مواد اولیه وارداتی استفاده می 
کردند به دلیل حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با افزایش 
نرخ خوبی همراه شــوند و در کنار آن ســود ریالی 

شرکت ها در مسیر رشد قرار خواهد گرفت.
پورکار تصریــح کرد: این که حــذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی می تواند به نفع شــرکت های بورسی باشد 
یا خیر منوط بر میزان افزایش نرخ آنها پس از حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی است که می تواند به حاشیه سود 

این شرکت ها تاثیرگذار باشد.
حــذف ارز 4200 تومانی اتفاقی مثبت در 

بازار سرمایه
وی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در قدم نخســت 
به عنوان اتفاقی مثبت در بازار ســرمایه عنوان کرد 
و افزود: در کنار آن باید از نظر اصول درست بنیادی 
دید که اندازه و نوع قیمت گذاری ارز به چه سمتی 

می رود.
پورکار با بیان اینکه اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 

بر جریان نقدینگی شرکت ها پیش خور شده است، 
گفت: چند روز گذشــته شــاهد بودیم که جریان 
نقدینگی خوبی به سمت شــرکت های وابسته به 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش رفته است و گروه ها و 
صنایعی که می توانند از این اتفاق تاثیرپذیرند مورد 

اقبال سهامداران قرار گرفتند.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان خبــری مثبت در بازار 

تلقی می شود و تاثیر مثبتی بر روند بازار دارد.

اســتفاده از ارز 4200 تومانی زمینه ساز 
توزیع رانت و فساد

وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه تاکنون 
اســتفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی تا چــه میزان با روند 
مثبت معامالت بازار همراه بوده است، گفت: تاکنون 
و در این چند سال استفاده از این ارز هیچ اثر مثبتی 
نداشته بلکه فقط زمینه ساز توزیع رانت و فساد در 

کشور بوده است.
 پورکار افزود: به دلیــل وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
شــرکت ها از ارزش ذاتی خــود دور ماندند و دیگر 
قیمت گذاری آنها با نرخ های واقعی صورت نگرفته 
است و این شرکت ها نســبت به دیگر شرکت ها با 
رشدی ناچیز همراه بودند که علت عمده آن ناشی 

از کنترل قیمتی بود که انجام شد.  
 این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: برخی در 
این میان از این موضوع سواســتفاده و از این تفاوت 
قیمت ها سود کسب می کردند که متاسفانه شاهد 

توزیع رانت و فساد بودیم.
وی گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قدم مثبتی 
برای حذف توزیع رانت و فســاد برداشــته خواهد 
شــد، همچنین نرخ فروش و افزایش نرخی که به 
شرکت ها داده می شود می توامد عاملی برای کسب 

منفعت بیشتر صنایع و شرکت های بورسی باشد.

پنجمین جشنواره ملی بورس و رسانه با رویکرد بسترسازی برای 
فعالیت شبکه های اجتماعی و شهروند - خبرنگاران آغاز به کار کرد. 

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه )ســنا(، سارا علیاری، مدیر 
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار با اعالم این 
خبر گفت: جشنواره ملی بورس و رسانه در سال های گذشته مسیر 

خوبی را طی کرده و با استقبال اصحاب رسانه مواجه شده است.  
وی افزود: بــا توجه به مجمــوع بازخوردهای به دســت آمده از 
جشنواره های بورس و رسانه پیشــین، اصالحاتی را در ساختار این 
رویداد اعمــال کردیم تا با توجه به بخش های مغفول مانده؛ شــیوه 

ارزیابی آثار نیز تخصصی تر شود.  
علیاری تصریــح کرد: در دوره های پیشــین توجــه کمتری به 
شــبکه های اجتماعی شــده بود، اما در این دوره امکان ارائه آثار در 

قالب بخش های دیداری، شنیداری و مکتوب شبکه های اجتماعی  
نیز وجود دارد. این موضوع باعث می شــود تا توجه بیشــتری را به 
رسانه های جدید شاهد باشیم.به گفته وی امروزه یکی از جذاب ترین 
بخش های محتوایی در عرصه رســانه ای آثاری اســت که توسط 
شهروند- خبرنگاران تولید می شود. از این رو، این جشنواره پذیرای 
آثاری از این دست خواهد بود تا برای نخستین بار جایگاه این شیوه 
تولید محتوا پاس داشته شود.  علیاری با اشاره به حجم آثار تولیدی 
و تخصصی تر شدن آنها گفت: از سال گذشته تاکنون آثار مختلفی در 
حوزه بازار سرمایه تولید شده و افراد جدیدی نیز به جمع صاحبان آثار 
اضافه  شده اند. از این رو، بهبود کیفیت ارزیابی آثار نیازمند تفکیک 
هیات داوران این جشــنواره اســت. بدین صورت که هیات داوران 
بخش های دیداری، شنیداری با تخصص  ویژه در همان بخش انتخاب 

خواهند شد و داوران آثار مکتوب نیز با تمرکز بر ارزیابی محتواهای 
نوشتاری تعیین خواهند شد.  پنجمین جشنواره ملی بورس و رسانه 
از ۲7 شــهریور تا ۲۰ مهر اقدام به جذب اثر می کند. این جشنواره در 

بخش های زیر برگزار می شود: 
- بخش دیداری و شنیداری )رادیو، تلویزیون، محصوالت صوتی 
و تصویری شــبکه های اجتماعی و شبکه های تلویزیونی اینترنتی( 
شامل ۱- خبر ۲- گزارش 3- مستند ۴- گفتگو و اجرا 5- اثر در قالب 

شهروند- خبرنگار
- بخش رسانه های مکتوب و دیجیتال )خبرگزاری ها، سایت های 
خبری- تحلیلی، روزنامه ها، نشــریات ادواری و قســمت مکتوب 
شبکه های اجتماعی( شــامل ۱- خبر ۲- گزارش 3- گفت و گو ۴- 

تیتر 5-یادداشت، مقاله و سرمقاله 6- اثر در قالب شهروند- خبرنگار

مدیران کشــور برای ترمیم دوباره بازار سرمایه 
تالش کنند تا شــاهد تکرار دوباره رکود نباشــیم.

نماینده مردم ســبزوار، جغتای، جوین، خوشاب 
و داورزن در مجلس شورای اسالمی با بیان مطلب 
فوق به پایگاه خبری بازار ســرمایه )ســنا(، گفت: 
با توجه به شرایط اقتصادی کشــور و اهمیت بازار 

سرمایه، سیاستمداران کشــور باید ضمن آسیب 
شناسی دقیق گذشــته، توجه ویژه به تحول بازار 
سرمایه داشته باشند.بهروز محبی نجم آبادی افزود: 
با توجه به ضرر و زیان تعداد زیادی از ســهامداران 
خرد در سال گذشــته و فرصت هایی که به دنبال 
انتخاب مسیر اشــتباه تبدیل به تهدید شد، بازار 

ســرمایه باید به طور دقیق آســیب شناسی شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
عنوان کرد: بایســتی مدیران کشــور برای ترمیم 
دوباره بازار ســرمایه تالش کنند تا مجدد رکود در 
بازار سرمایه تکرار نشود.وی اظهار کرد: برنامه ریزی 
و ایجاد فرصت های اســتثنایی در بازار سرمایه در 

جهت شفافیت و واقعی تر شــدن قیمت ها از دیگر 
برنامه هایی است که باید سرلوحه کارها قرار گیرد.

دبیر مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی ادامه 
داد: نگاه عمیق و بلند مدت به بازار ســرمایه داشته 
باشیم و فراموش نکنیم حباب ها نتیجه غیر واقعی 

فکر کردن و نبود برنامه ریزی است.

وزارت صمــت برنامــه تغییــر تیــراژ و نوع 
تولیدات صنعت خودرو را تا پایان ســال جاری 
در دستور کار دارد همچنین برنامه های دیگری 
برای بهبود شــرایط این صنعت تا سال ۱۴۰۱ و 

۱۴۰۲ اجرایی می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجــارت با بیان 
مطلب فوق بــه برنامه هــای وزارت صمت برای 
عرضه خــودرو در بورس کاال اشــاره کــرد و به 
خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( گفت: 
عرضه خودرو در بورس کاال وابســته به طرحی 
اســت که در اختیار مجلس قرار دارد و اکنون در 

حال طی کردن مراحل پایانی است.
محســن صالحی نیا، اظهارکرد: اکنون نمی 
توان نســبت به عرضه خــودرو در بورس کاال 
و تاثیر آن در بازار ایــن کاال اظهارنظر دقیقی 
ارائه کــرد و بایــد منتظر نتایج بررســی های 

کمیسیون شد.
وی به صحبت های مطرح شده از سوی وزیر 
صمت مبنی بــر دو برنامه 6 ماهه و ۲ ســاله این 
وزارتخانه برای صنعت خودروسازی کشور  اشاره 

کرد و گفت: با توجه به شرایط موجود در کشور، 
طرح و برنامــه هایی برای بهبــود وضعیت بازار 
خودرو در نظر گرفته شــده اســت که در مرحله 
تدوین اســت. همچنین برخــی از برنامه ها در 

راستای تغییر میزان تولید خودرو در دستور کار 
وزارت صمت قرار دارد.

معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت با تاکید 
بر اینکه تاکنون جزییات این طرح به طور دقیق 

تدوین نشده اســت، اظهار کرد: اکنون در حال 
جمع بندی برنامه هــای مدنظر وزارت صمت در 
حوزه خودرو هستیم و ممکن است تا سه یا چهار 

روز آینده جزییات دقیق آن مشخص شود.
وی با بیان اینکه افزایش میزان تولید از جمله 
مسایلی است که در طرح جدید مورد بحث قرار 
گرفته اســت، افزود: نظر وزیر صمت بر این است 
که میزان تولید خودرو که بــرای 6 ماه آینده در 
نظر گرفته شده اســت به صورت افزایشی پیش 
بینی شــود و در کنار آن قرار اســت پارامترهای 

دیگری برای این حوزه طراحی شود.  
صالحی نیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا 
افزایش میزان تولید خودرو باعث کاهش قیمت 
این کاال می شــود، گفت: تعییــن قیمت خودرو 
براساس مصوبه شورای رقابت است و خودروساز 

نقشی در تعیین آن ندارد.
 معاون وزیر صمت خاطرنشــان کرد: در چند 
وقت گذشته افزایش نرخ ارز  تغییراتی در قیمت 
خودرو ایجاد کرد که زمینه نوسان قیمت در بازار 

شد. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد:

تغییر ظرفیت تولید خودرو؛ برنامه جدید وزارت صمت
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با مجوز سازمان بورس و 
اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری 
جسورانه کشاورزی 
»رویش نوین سبز« 

موافقت اصولی گرفت
صندوق هــای  امــور  اداره 
ســرمایه گذاری ســازمان بــورس و 
اوراق بهــادار برای تاســیس صندوق 
ســرمایه گذاری جســورانه کشاورزی 
رویش نوین ســبز موافقت اصولی صادر 

کرد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه 
)ســنا(، در متن موافقــت اصولی صادر 
شده آمده اســت: این صندوق در زمینه 
جمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری 
در اوراق مالکیــت اشــخاص حقوقی 
و همچنیــن فعالیــت در زمینه هــای 
کشاورزی و صنایع وابسته به منظور بهره 
برداری و تجاری سازی دارایی ها از طریق 

تملک خرد یا مدیریتی، فعالیت می کند.
طبق مفاد موافقت اصولی صادر شده؛ 
سرمایه این صندوق در زمان آغاز فعالیت 
هزار میلیارد ریال، شــامل یک میلیون 
واحد به ارزش اســمی هــر واحد یک 

میلیون ریال خواهد بود.
در ادامه تاکید شده است: 3۰ درصد 
مبلغ کل ســرمایه در زمان تاســیس 
صندوق تادیه شــده و 7۰ درصد آن باید 
در زمان  فراخوان مدیر صندوق توســط 
ســرمایه گذاران تادیــه شــود و مدیر 
صندوق نیز بایــد در امیدنامه، مقاطع و 
شرایط فراخوان و مبالغ مورد نظر برای 

جمع آوری وجوه را اعالم کند.

»وصندوق« رتبه -A گرفت
شــرکت رتبه بندی اعتباری »پایا« 
رتبه -A بلند مــدت و A۱ کوتاه  مدت 
را به شرکت ســرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی کشــوری تخصیص داد.

به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه 
)ســنا(، این تحلیل بر اســاس بررسی 
داده های کمی شامل صورت های مالی 
و نســبت های مالی مســتخرج از آن، 
ویژگی های کیفی شــامل ارزیابی های 
مربــوط بــه فعالیت های شــرکت، 
حاکمیت شــرکتی، محیط عملیاتی، 
تأمین مالی و سوابق آن و تحلیل فضای 
کالن اقتصادی، کســب وکار و صنعت 
مربوطه، توسط رتبه بندی اعتباری پایا 
برای شرکت ســرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی کشوری )ســهامی عام( 
انجام شــد.بر اســاس واژه نامه تعاریف 
شــرکت رتبه بندی اعتباری »پایا«، در 
این طبقه از رتبه اعتبــاری بلندمدت، 
ظرفیت ایفای تعهدات مالی در ســطح 
باالســت؛ البته دورنمای رتبه اعتباری 
»پایا« اظهارنظر درباره مسیر احتمالی 
رتبه اعتباری در میان مدت اســت.در 
مجموع دورنمــای باثبات بدین معنی 
اســت که احتماالً رتبه اعتبــاری در 
آینده قابل پیش بینــی تغییر نخواهد 
کرد.براســاس این گــزارش، تمامی 
تحلیل های کمــی »پایا« بر اســاس 
صورت هــای مالی حسابرسی شــده و 
یادداشت های همراه آن برای سال های 
مالی منتهی به اســفند ۱3۹7، ۱3۹۸ 
و ۱3۹۹ و ســایر اطالعات ارائه شــده 
توسط شرکت سرمایه گذاری صندوق 

بازنشستگی کشوری انجام شده است.

با کاهش ۸ هزار واحد
شاخص از فتح کانال 1.5 

میلیون واحدی بازماند
امــروز،  معامــالت  جریــان  در 
)چهارشنبه، بیســتم و چهارم شهریور 
ماه( شاخص کل با کاهش ۸ هزار و 665 
واحدی به رقم یــک میلیون و ۴۸۸ هزار 
واحد رســید و شــاخص هم وزن با یک 
هزار و ۴۴۹ واحد کاهش، رقم ۴5۰ هزار 
و ۴5۹ واحد را به ثبت رساند.به گزارش 
پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، برپایه 
معامالت واپســین روز هفته، بیش از 7 
میلیارد و 6۰۴ میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار بــه ارزش 57 هزار و ۹7۹ 
میلیارد ریال دادوســتد شد.همچنین 
گروه خودروبا ۹۲ هزار و ۴۴۴ معامله به 
ارزش ۴ هزار و 3۱7 میلیارد ریال، گروه 
شیمیایی با ۱۰۰ هزار و ۹5۸ معامله به 
ارزش ۴ هزار و ۱۸6 میلیارد ریال، گروه 
فلزات اساسی با 6۱ هزار معامله به ارزش 
3 هزار و 663 میلیارد ریال، گروه فراورده 
های نفتی با ۴7 هــزار و ۹۲5 معامله به 
ارزش 3 هزار و ۱۸ میلیــارد ریال و گروه 
مواد دارویی با ۴۴ هــزار و ۸3 معامله به 
ارزش ۲ هــزار و 5۲5 میلیــارد ریال در 

صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.

خبر

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سرمایه گذاران کوتاه مدت از نرخ دالر سیگنال می گیرند

با افزایش 21 هزار واحد به ثبت رسید
شاخص در یک قدمی باز پس گیری کانال 1.۵ میلیون واحد

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله؛ تنها سبزپوش بازار

مولفه های روز و فرصت هایی که ســرمایه گذار 
در بازار ســرمایه می بیند از جمله وضعیت بنیادی 
شرکت ها که بخشــی از آن تابع مولفه های اقتصاد 
جهانی اســت، مانند قیمت کامودیتی، قیمت نفت، 
قیمت برابری ارزها در ورود نقدینگی به بازار و خروج 
از آن تعیین کننده هستند و از امروز کسی نمی تواند 
شــرایط آینده را دقیق پیش بینی کند، زیرا ممکن 
است شــرایط برای ورود نقدینگی های جدید بهتر 

باشد.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه )سنا( و به 
نقل از ایلنا، مدیرعامل شــرکت بورس اوراق بهادار 
تهران درباره برخی از اظهارات مبنی بر اینکه با ادامه 
افزایش شاخص بخشی از نقدینگی به ویژه سرمایه 

سهامداران خردی که سال ۹۹ وارد بازار شدند، از بازار 
خارج می شود، گفت: تنها نباید عوامل داخل بورس 
و شرکت ها را مورد بررسی قرار داد، سهامداران سایر 
بازارها را هم رصد می کنند.علی صحرایی ادامه داد: 
سهامداران و ســرمایه گذاران تحوالت اقتصادی و 
غیر اقتصــادی را ارزیابی می کننــد به همین دلیل 
افرادی که از االن پیش بینی می کنند با رشد شاخص 
بخشی از نقدینگی از بازار خارج می شود، اشتباه می 
کنند.مدیر عامل شــرکت بورس تهران تاکید کرد: 
مولفه های روز و فرصت هایی که سرمایه گذار در بازار 
سرمایه می بیند از جمله وضعیت بنیادی شرکت ها 
که بخشی از آن تابع مولفه های اقتصاد جهانی است 
مانند قیمت کامودیتی، قیمت نفت و قیمت برابری 

ارزها در ورود نقدینگی به بــازار و خروج از آن تعیین 
کننده هستند و از امروز کسی نمی تواند شرایط آینده 
را به دقت پیش بینی کند، زیرا ممکن اســت شرایط 
برای ورود نقدینگی های جدید بهتر باشد.وی گفت: 
شاید شرایط تولید و فروش شــرکت ها بهبود پیدا 
کرد و بهتر شد؛ در این شرایط شاید مردم تصمیم بر 
ورود نقدینگی های جدید داشــته باشند.صحرایی 
درباره نوســانات بازار سرمایه براســاس نرخ دالر و 
ســینگال هایی که نرخ دالر به بازار سرمایه می دهد، 
اظهار کرد: سهامدارانی که نگاه کوتاه مدت به بورس 
دارند، از این مدل تبعیت می کنند و بحثی که از سال 
گذشته مطرح شد، ارزش جایگزینی شرکت ها است 
که تغییرات نرخ دالر هم در سودآوری شرکت تاثیر 

دارد .وی تاکید کرد: البته تمام شرکت ها از این مدل 
پیروی نمی کننــد، وقتی نرخ دالر صعودی باشــد، 
شــرکتی که صادرات دارد سود بیشــتری خواهد 
داشــت، اما شــرکتی که مصــرف ارزی آن بیش از 
منابع ارزی آن باشــد، هزینه های تولید و محصول 
یا خدماتــش افزایــش می یابد.صحرایــی افزود: 
هر چند تاثیرگذاری نرخ دالر بر بازار ســرمایه 
و شــرکت ها موضوع کالنی نیســت، اما از آنجا 
که بازار ســرمایه ایران بــازار کامودیتی بیس و 
مربوط بــه قیمت فلزات رنگــی و نفت در جهان 
اســت، از این موضوع تاثیری بیشتری می گیرد 
و بهتر اســت مردم نگاه بلند مدت به بازار داشته 

باشند.

در جریان معامالت امروز، )سه شنبه، بیستم و سوم شهریور ماه( 
شــاخص کل با افزایش ۲۱ هزار و 73۰ واحدی به رقم یک میلیون 
و ۴۹6 هزار واحد رســید و شــاخص هم وزن با 7 هزار و ۹۱۰ واحد 

افزایش، رقم 5۴۱ هزار و ۹۱3 واحد را به ثبت رساند.
به گــزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه )ســنا(، برپایه معامالت 
چهارمین روز هفتــه، بیش از 7 میلیارد و ۲۱3 میلیون ســهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 6۱ هزار و 56۴ میلیارد ریال دادوســتد 

شد.
شــاخص بازار اول افزایش ۱۹ هزار و ۴۱۲ واحدی و شاخص بازار 

دوم، افزایش 3۲ هزار و ۸65 واحدی را تجربه کردند.
همچنین گروه فــراورده های نفتی با 5۱ هــزار و 3۲۱ معامله به 
ارزش ۴ هزار و ۴۴6 میلیارد ریال، گروه فلزات اساســی با 6۱ هزار و 
۲56 معامله به ارزش ۴ هزار و 67 میلیارد ریال، گروه شیمیایی با 67 
هزار و 37 معامله به ارزش ۴ هــزار و 65 میلیارد ریال، گروه خودرو با 
73 هزار و 5۴5 معامله به ارزش 3 هــزار و ۹۰5 میلیارد ریال و گروه 
مواد دارویی با ۴۱ هزار و ۴63 معامله به ارزش 3 هزار و ۱6۹ میلیارد 

ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
شرکت گســترش نفت و گاز پارســیان با یک هزار و 3۴3 واحد، 

شــرکت پتروشــیمی نوری با یک هزار و ۲3 واحد، شــرکت فوالد 
مبارکــه اصفهان بــا ۹5۰ واحد، شــرکت ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی با ۸۱۴ واحد و شــرکت پاالیش نفــت بندرعباس با ۸۰۴ 

واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند.
در مقابــل، شــرکت فوالد خراســان بــا ۱7۸ واحد، شــرکت 
سرمایه گذاری استان اصفهان با ۱۰۴ واحد، شرکت فرآوری معدنی 
اپال کانی پارس با ۹۹.75 واحد، گروه صنعتی پاکشو با ۸3.7۹ واحد 
و شرکت مخابرات ایران با 5۹.۸5 واحد بیشــترین تاثیر منفی را بر 

شاخص بورس داشتند.

ارزش کل معامــالت و همچنیــن حجــم کل 
معامالت در هفته منتهی به ۲۴ شــهریور، نســبت 
به هفته گذشته کاهشی شــد؛ این در حالی بود که 
شاخص کل بورس نیز هم سو با معامالت بورسی روند 

کاهشی طی کردند.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه )ســنا(، 
بررسی معامالت بازار ســهام در هفته منتهی به ۲۴ 
شــهریور ۱۴۰۰، حاکی از آن اســت که ارزش کل 
معامالت این بازار در این هفته نسبت به هفته گذشته 
با ۲۰ درصد کاهش، از ۴۲۸ هزار و 7۲۹ میلیارد ریال 
به 3۴۲ هزار و ۹۹۸ میلیارد ریال رســید. همچنین، 
حجم کل معامالت این بــازار از ۴۹ میلیارد و 3۱5 
میلیون سهم در هفته گذشــته به ۴۱ میلیارد و ۸۴ 
میلیون سهم رسید که کاهش ۱6.7درصدی را نشان 

می دهد.
وضعیت صعود و نزول بازارها

در هفته یادشــده، تمامی بازارها نسبت به هفته 
گذشــته خود، روند کاهشــی را طی کردند. تنها در 
این میان، صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله 

افزایشی شدند.
بر این اســاس، ارزش معامالت در بازار اول سهام، 
کاهش ۲۲ درصدی را در هفته جاری نسبت به هفته 
قبل تجربه کرد و از ۱۴۲ هزار و ۸5۸ میلیارد ریال به 
۱۱۰ هزار و ۸5۰ میلیارد ریال رسید. حجم معامالت 

این بازار نیز که هفته قبل ۱۸ هــزار و 67۴ میلیون 
سهم بود به ۱۴ میلیارد و 653 میلیون سهم در هفته 

جاری رسید و کاهش ۲۲ درصدی را به ثبت رساند.
روند حرکت بازار دوم ســهام نیز همانند بازار اول 
سهام کاهشی بود. به طوری که ارزش معامالت این 
بازار در هفته منتهی به ۲۴ شــهریور نسبت به هفته 
قبل، 3۰ درصد کاهش یافــت و از ۲۰3 هزار و 776 
میلیارد ریال به ۱۴3 هزار و 3۲۴ میلیارد ریال رسید. 
حجم معامالت این بازار نیز بــا ۲۱ درصد کاهش، از 
۲6 میلیارد و ۸6۹ میلیون سهم به ۲۱ میلیارد و 35۱ 

میلیون سهم رسید.
بازار بدهی همچون بازارهای دیگر، هفته ای سرخ 
را پشت سر گذاشت و ارزش معامالت این بازار با افت 
۲ درصدی از 6 هزار و ۹۱7 میلیارد ریال در هفته قبل 
به 6 هزار و 77۹ میلیارد ریال در هفته جاری رسید. 
حجم معامالت بازار بدهی نیــز از 7 میلیون برگه به 
6.۸6میلیون برگه رسید که افت 3 درصدی را نشان 

می دهد.
ارزش معامالت در بازار مشتقه در هفته قبل ۲73 
میلیارد ریال بود که در هفته جاری به ۲3۱ میلیارد 

ریال رســید و کاهش ۱5 درصــدی را تجربه کرد. 
حجم معامالت در این بازار با ۹3 درصد افزایش، از ۲ 
میلیون قرارداد در هفته قبل به 3.۸ میلیون قرارداد 

در هفته جاری رسید.
صندوق های ســرمایه گذاری قابــل معامله در 
هفته منتهی به ۲۴ شهریور در مقایسه با هفته پیش، 
روندی افزایشی داشتند و ارزش معامالت این بازار از 
7۴ هزار و ۹۰6 میلیارد ریال در هفته قبل به ۸۱ هزار 
و ۹3۱ میلیارد ریال در هفته جاری رسید و رشد ۹.3۸ 
را تجربه کرد. حجم معامالت در این بازار نیز با رشــد 
3۴.۹۴ درصدی در این هفته نســبت به هفته قبل 
از 3 میلیارد و 76۴ میلیون یونیت به 5 میلیارد و 7۹ 

میلیون یونیت رسید.
شاخص کل کاهشی شد

بر اســاس این گزارش، شــاخص کل بورس در 
هفته منتهی به ۲۴ شهریور نسبت به هفته قبل افت 
۲.۴7درصدی را تجربه کــرد و از یک میلیون و 5۲6 
هزار واحد تا یک میلیون و ۴۸۸ هزار واحد نزول کرد 

که افت 37 هزار و 7۱۴ واحدی را نشان می دهد.
همچنین شــاخص کل با معیار هم وزن نیز در 
هفته جاری نســبت به هفته قبل روندی کاهشی 
داشــت و با 3.36 درصد کاهش از ۴66 هزار و ۹۸ 
واحد به ۴5۰ هزار و ۴6۰ واحد رســید و ۱5 هزار و 

63۹ واحد کاهش یافت.

بــورس کاال بهترین مکانیزم بــرای عرضه و 
تقاضا است و راهی جز تعیین قیمت ها از طریق 

این بازار وجود ندارد.
به گــزارش پایــگاه خبــری بازار ســرمایه 
)ســنا(، دکتــر محمدعلی دهقــان دهنوی در 
حاشیه واکسیناســیون نهادهای مالی در جمع 
خبرنــگاران به تبعــات اعمال قیمــت گذاری 
دســتوری در بورس کاال اشــاره کرد و افزود: در 
ماده ۱۸ قانــون ابزارها که جــزو قوانین مصوب 
مجلس اســت، به صراحت اعالم شــده است که 
اگر کاالیی وارد بــورس کاال شــد، دیگر در آن 
کاال نباید اجــازه وضع هیچ نــوع دخالتی اعم از 
قیمت گذاری، ســهمیه بندی و منــع صادراتی 

وجود داشته باشد.
وی اظهار داشت: موضوع کامال روشن است، 
کاالهایی کــه در بورس کاال عرضه می شــوند، 
به هیچ عنــوان امکان قیمت گــذاری برای آنها 
وجود ندارد و ما هم چنین اجازه ای را به کســی 
نمی دهیم.دهقان دهنوی ادامه داد: مســووالن 
مربوطــه از جملــه مســووالن وزارت صمت به 
صراحت در حوزه ســتاد تنظیم بازار اعالم کرده 
اند که هــدف آنها عرضه محصــوالت در بورس 
کاال است و مکانیزم عرضه و تقاضا را برای قیمت 

گذاری قبول دارند.
رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
خاطرنشــان کرد: تالش آنها این است تا از بستر 
موجود برای شفاف ســازی، روان شدن تجارت 

و نیــز افزایش کارایی معامالت اســتفاده کنند؛ 
بنابراین به نظر نمی رســد نگرانــی بابت قیمت 
گذاری دستوری در این حوزه وجود داشته باشد.

وی در پاسخ به سوالی مربوط به اینکه سازمان 
بورس برای ساماندهی به این وضعیت اقدامی را 
در دستور کار دارد یا خیر؟ گفت: زمانی که قیمت 
سیمان در کشــور به دلیل قطعی برق به شدت 
افزایش پیدا کرد، بورس کاال توانست ساماندهی 

و نظام بخشی این کاال را انجام دهد.
دکتر دهقــان دهنــوی افزود: بــورس کاال 
محصول ســیمان را که در بازار با کمبود مواجه 
شــده بود به نحو درستی در کشــور توزیع کرد؛ 
بنابراین مکانیزم فعالیت این بازار در کشور ثابت 

شده است.
آخرین وضعیت نمادهای  متوقف شده  

شرکت های سرمایه گذاری استانی
وی در ادامه درباره علت توقف نماد شــرکت 
های ســرمایه گــذاری اســتانی و برنامه های 
سازمان بورس برای سامان بخشیدن به وضعیت 
این شرکت ها اشاره کرد و افزود: فعالیت شرکت 
های ســرمایه گذاری همچون دیگر شرکت ها 
اســت؛ بنابراین مشــمول همه قوانین نظارتی 

سازمان بورس هستند.
دکتــر دهقان دهنــوی گفت: برخــی از این 
شــرکت ها عالوه بر عدم ارائه صورت های مالی 
از انتشار گزارش ها خودداری کرده اند؛ بنابراین 
کســانی که در این شــرکت ها حضــور دارند 

همکاری الزم را نداشــته اند و طبق ضوابط نماد 
آنها متوقف شده است.

افزایش نقش پررنگ تعاونی ها در بازار 
سرمایه

وی در ادامه به افزایش نقش تعاونی ها در بازار 
سرمایه اشــاره کرد و گفت: توسعه نقش تعاونی 
ها در کشور از اهمیت زیادی برخوردار است، اما 
باید توجه داشــت که مفهوم تعاون در تعاونی ها 
برقرار باشد و مشــارکت همه مردم برای تعیین 
سرنوشــت منافع خــود در قالب یک شــرکت 

تعاونی رخ دهد تا این موضوع تحقق پیدا کند.
آخرین وضعیت انتخابات هیات مدیره 

سهام عدالت
دکتر دهقان دهنــوی به آخریــن وضعیت 
انتخابات هیات مدیره سهام عدالت اشاره کرد و 
افزود: اکنون فرایند انتخابات هیات مدیره سهام 
عدالت به دلیــل وجود برخــی از مالحظات در 

مراجع نظارتی متوقف است.
رییس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در 
پایان گفــت: در این میان جلســاتی را به عنوان 
کمیسیون تخصصی شورای عالی بورس برگزار 
کردیم تا صحبت ها شــنیده و ابهامات رفع شود 
تا بعد از آن، انتخابات برگزار شده و زمینه تعیین 

تکلیف وضعیت شرکت ها مشخص شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد

بورس کاال؛ بهترین مکانیزم برای عرضه و تقاضا

میانگین بازدهی صندوق های سهامی کشور برای سال منتهی به 
۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۰ بیش از ۲6 درصد اســت. این عدد برای گروه 
صندوق های مختلط حدود ۴ درصد و صندوق های بادرآمد ثابت ۱۹ 

درصد گزارش شده است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، صندوق های سرمایه 
گذاری سهامی پیشتاز بازدهی شدند. صندوق های سرمایه گذاری 

»آسمان یکم« با مدیریت سبدگردان آسمان و »پیشتاز« و »توسعه 
اندوخته« با مدیریت ســبدگردان انتخاب مفید رتبه اول تا سوم را در 
کسب بازدهی یکساله منتهی به ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ به خود اختصاص 
دادند.طبق گزارش مرکز پردازش اطالعات مالی ایران )پارت(، گروه 
صندوق های سرمایه گذاری مختلط نیز شــاهد بیشترین بازدهی 
از سوی صندوق های »آســمان خاورمیانه« با مدیریت سبدگردان 

آسمان، »یکم نیکوکاری آگاه« ســبدگردان آگاه و »مدرسه کسب 
و کار صوفی رازی« ســبدگردان انتخاب مفید بوده اســت. صندوق  
سرمایه گذاری مختلط مناسب سرمایه گذارانی با سطح ریسک پذیری 
متوسط و دید بلندمدت است، افرادی که ســود بیشتر از سود بانکی 
برایشان جذاب است و از سوی دیگر قادر به تحمل ریسک باالی بازار 

سهام نیز نیستند.

»آسمان یکم« بر صدر نشست
 با مجوز سازمان بورس و 

اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری 

»ندای ثابت کیان« تاسیس 
می شود

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری 
سازمان بورس و اوراق بهادار برای تاسیس 
صندوق سرمایه گذاری با نام پیشنهادی 
»ندای ثابت کیان« موافقت اصولی صادر 

کرد.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه 
)ســنا(، در متن موافقت اصولــی صادر 
شــده آمده اســت: این صندوق در زمینه 
ســرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد 
ثابت و مبتنی بر صــدور و ابطال فعالیت 

خواهد داشت.
نرخ پیــش بینی ســود ســاالنه این 
صنــدوق ۱۸ درصــد بــوده و دارای 
پرداخت هــای دوره ای در مقاطع ماهانه 

است.
اندازه صندوق با دســت کم 5۰۰ هزار 
واحد و دست باال 5 میلیون واحد سرمایه 
گــذاری، هر یک بــه ارزش اســمی یک 

میلیون ریال خواهد بود.

در جریان معامالت امروز 
بورس تهران؛

۸ میلیارد اوراق بهادار 
دست به دست شد

در جریــان معامالت امروز، )شــنبه، 
بیستم و هفتم شهریور ماه( شاخص کل با 
کاهش 37 هزار و ۹۹۱ واحدی به رقم یک 
میلیون و ۴5 هزار واحد رســید و شاخص 
هم وزن با ۱۰ هــزار و 533 واحد کاهش، 
رقم ۴3۹ هــزار و ۹3۲ واحــد را به ثبت 

رساند.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه 
)سنا(، برپایه معامالت نخستین روز هفته، 
بیش از ۸ میلیارد و ۹7 میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 7۴ هزار و ۹7 

میلیارد ریال دادوستد شد.
شاخص بازار اول کاهش 3۸ هزار و ۲6۲ 
واحدی و شــاخص بازار دوم، کاهش ۴۴ 

هزار و ۹۹ واحدی را تجربه کردند.
همچنین گروه خــودرو بــا 77 هزار 
و ۲۴۰ معامله بــه ارزش 5 هــزار و 3۰3 
میلیــارد ریال، گــروه فلزات اساســی با 
6۴ هزار و ۹67 معامله بــه ارزش ۴ هزار و 
7۸۴ میلیارد ریال، گروه شــیمیایی با 6۸ 
هزار و 7۸۹معامله به ارزش ۴ هزار و 3۲7 
میلیارد ریال، گروه فــراورده های نفتی با 
۴3 هزار و 76۴ معامله بــه ارزش 3 هزار و 
6۸6 میلیارد ریال و گــروه بانک ها با 3۰ 
هزار و 3۱۴ معامله به ارزش ۲ هزار و 6۴۸ 
میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار 
گرفتند.شرکت توســعه معادن و صنایع 
معدنی خاورمیانه با 76۱ واحد، شــرکت 
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی با ۲۱۲ 
واحد، شرکت تامین سرمایه نوین با ۱۰۸ 
واحد، شرکت پارس فوالد ســبزوار با 73 
واحد و گروه دارویی ســبحان با 7۲ واحد 
بیشــترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص 
کل داشــتند.در مقابل، شــرکت فوالد 
مبارکه اصفهــان با 3 هــزار و 7۱۸ واحد، 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ۲ هزار 
و ۸۸6 واحد، شــرکت ملــی صنایع مس 
ایران با ۲ هزار و 6۸7 واحد، شرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو با یک هزار و ۹۴7 واحد 
و شرکت گســترش نفت و گاز پارسیان با 
یک هزار و 3۴۰ واحد بیشترین تاثیر منفی 

را بر شاخص بورس داشتند.

در عرضه اولیه امروز رقم 
خورد

کشف قیمت تازه وارد 
بورس تهران

در جریان کشــف قیمت امروز، معادل 
۱5 درصد از سهام شــرکت پارس فوالد 
ســبزوار با )نماد فســبزوار( به قیمت هر 
سهم 3۱ هزار و ۲5۰ ریال در بورس تهران 
کشــف قیمت و معامله شــد.به گزارش 
پایگاه خبری بازار ســرمایه )سنا(، امروز 
چهارشنبه، ۲۴ شــهریور ۱۴۰۰ ، تعداد 
6۰۰ میلیون ســهم معادل ۱5 درصد از 
سهام شــرکت »پارس فوالد سبزوار« به 
عنوان پانصد و هشتاد و نهمین شرکت در 
فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران در بخش »فلزات اساسی 
)۲7۱۰(« در فهرست نرخ های بازار دوم و 
در نماد »فسبزوار« به شیوه ثبت سفارش 
به قیمت هر ســهم 3۱ هزار و ۲5۰ ریال 
کشف قیمت شــد.همچنین، در عرضه 
اولیه سهام شــرکت پارس فوالد سبزوار 
با )نماد فســبزوار( بیش از ۲ میلیون ۹56 
هزار و ۸۴۲ کد معامالتی شــرکت کردند 
و حدود ۲۲5 ســهم به هر کــد معامالتی 

اختصاص یافت.
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مشارکت در امور محیط  زیستی دغدغه بانک ایران  زمین

انعقاد تفاهم  نامه بانک تجارت با شرکت پروازکاران

دستیابی بانک دی به رتبه دوم بازدهی دارایی در میان بانک های خصوصی

مدیرعامل بانــک ایران زمین با بیان این مطلب و با اشــاره به حوزه 
مســوولیت اجتماعی این بانک و اجرای آن گفــت: بانک ها همواره به 
عنوان یکی از محورهای اجرای برنامه های محیط زیســتی و توسعه 
پایدار اقتصاد مطرح بوده اند، چه زمانی که با ارائه خدمات دیجیتال نقش 
مهمی  در کاهش مصرف منابع محدود دارند و چه با نقشی که می توانند 

در تولید و اقتصاد داشته باشند.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از اخباربانک، عبدالمجید پورسعید 
با اشاره به بانکداری سبز در دنیا می گوید: در گذشته تالش های زیادی 
در این حوزه در کشور صورت گرفت و طرح هایی نیز در این زمینه اجرا 
شده است، اما مسلم است اجرای یک کار منسجم و همراه با برنامه باید 
از ســوی همه نهادهای فعال در این حوزه به ویژه نهادهای متولی امر 

پیگیری و اجرایی شود.
مدیرعامل بانک ایران زمین با اشاره به کمپین محیط زیستی بانک 
ایران زمین با عنوان »پیک زمین« می گوید: حفاظت از محیط زیست 

باید به عنوان یک اصل در همه امور زندگی ما حضور داشته باشد و بانک 
ایران زمین در صدد است تا با اجرای چنین کمپین هایی در گسترش 

این فرهنگ، نقش داشته باشد.

مدیر روابط عمومی  بانک ایران زمین و کارشناسی که نگاه رسانه ای، 
بانکی و اجتماعی را در هم آمیخته نیز معتقد است: انقراض گونه های 
جانوری اصیل و ارزشــمند ایرانی دل هر ایرانی حامی  محیط زیست را 
به درد می آورد. شایسته نیست گونه های آسیب پذیر و در حال انقراض 
نظیر یوزپلنگ ایرانی، از سوی کودکان موردحمله و تعرض قرار گیرد و 
جان خود را از دست بدهند. امروز ما ابزارهای آموزشی نوین و شبکه های 
اجتماعی قدرتمند را در اختیار داریم و بایــد از این فرصت طالیی در 

جهت آموزش صحیح فرزندان این مرزوبوم استفاده کنیم.
به اعتقاد سید محمدحسین استاد، با اقدامات سلبی و راهکارهای 
صرفا درمانی نمی توان به نتیجه مطلوب دســت  یافت. اعتقاد من این 
است که با آموزش صحیح، افزایش آگاهی و استفاده خالقانه متولیان 
امر از شبکه های اجتماعی، مساله برای مردم روشن می شود و خود به 
محافظان و حامیان اصلی گونه های جانــوری در حال انقراض تبدیل 

می شوند.

تفاهمنامــه همکاری بانک تجارت و شــرکت 
پــروازکاران در ســال »تولیــد؛ پشــتیبانی ها، 
مانع زدایی ها« با حمایت از پلتفــرم Seateto و 
ارائه تسهیالت به ایرالین ها و آژانس های مسافرتی 
و پشتیبانی از صنعت هوانوردی با حضور اشرف نژاد 
عضو هیات مدیره، شریفیان معاون مدیرعامل در 
راهبری بازار و توسعه کســب و کار بانک تجارت و 
کاراندیش رئیس هیات مدیره شرکت پروازکاران 

منعقد شد.
در مراسمی به میزبانی این بانک و با حضور اشرف 
نژاد عضو هیــات مدیره بانک تجــارت تفاهم نامه 
همکاری با شــرکت پروازکاران به امضا شریفیان 
معاون مدیرعامل در راهبری بازار و توســعه کسب 
وکار بانک تجارت و علیرضا کاراندیش رییس هیات 

مدیره پروازکاران رسید.
اشــرف نژاد عضو هیات مدیره بانک تجارت در 
این مراسم با اشاره به سرعت تغییر و تحول خدمات 

بانکی از سنتی به سمت مدرن شدن گفت: فعالیت 
های بانــک در ابتدا به خدمات شــعب و به صورت 
محدود در قالب خدمات نوین خالصه می شد. اما 
امروزه با هدایت فرایندها به سمت دیجیتالی شدن 
و توسعه کسب و کار ، بانک تجارت از طریق شرکت 
تکنو تجارت به عنوان مرکز نــوآوری بانک با انعقاد 
تفاهم نامه های متعدد با شرکت های دانش بنیان و 
استارت آپ ها سعی در ارتقا ارائه خدمات نوین دارد.

معاون مدیرعامل بانک تجارت در امور اعتباری 
یادآور شــد: تامین مالی خریداران و فروشندگان 
کاال و خدمــات با رعایــت بهداشــت اعتباری و 
قانون عملیات بانکی بدون ربــا، مطابق با مقررات 
و بخشــنامه های داخلی بانــک و در چهار چوب 
ضوابط بانک مرکــزی جمهوری اســالمی ایران 
انجام می پذیرد و بانک تجارت همواره ســعی دارد 
این خدمات را به صورت شخصی ســازی شده به 

مشتریان خاص خود ارائه کند.

شــریفیان معاون مدیرعامل درراهبری بازار 
و توســعه کســب و کار بانک تجارت با اشاره به 
مفاد تفاهم نامه با شــرکت پــروازکاران گفت: 
امیدواریم در طول مدت یکســاله این تفاهم نامه 
تجربه تعامل ســازنده موفق، ســازگار با منافع 
بانک و شــرکت پروازکاران آسمان گستر به نحو 
مطلوب دنبال شود و با امضای تمدید تفاهم نامه 
همکاری در آینده، گام های بلندتری برداشــته 

شود.
معاون مدیرعامــل درراهبری بازار و توســعه 
کسب و کار بانک تجارت با استقبال از همکاری این 
شــرکت افزود: بانک تجارت عالقه مند است تا در 
راستای ایفای نقش فعال در توسعه اقتصاد پایدار 
، از ظرفیت های ایــن تفاهم نامه در جهت انتفاع دو 

طرف استفاده شود .
کاراندیــش رییــس هیــات مدیره شــرکت 
پروازکاران آسمان گســتر نیز با ابراز خرسندی از 

امضای این تفاهم نامه گفت: یکی از کارهای شایسته 
بانک تجارت در شرایط فعلی اقتصاد کشور، حمایت 
از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ هاست و ما 
برای ادامه روند انجام کار به حمایت و پشتیبانی یک 
بانک مطمئن و توانمند نیاز داشتیم که با مذاکرات 
فی مابین و مشــاهده توانمندی های بانک تجارت 

این مهم صورت پذیرفت.
شــرکت دانش بنیان پــروازکاران کــه با نام 
 Saeteto.ir و بــا آدرس Seateto تجــاری
فعالیت می کند، با راه اندازی اکوسیســتم حراجی 
در حوزه بازار خدمات پروازی فعــال بوده و زمینه  
تامین و قیمت گذاری عادالنــه میان متقاضیان و 
ایرالین های ارائه کننده خدمــات پروازی را فراهم 

کرده است.
مشتریان می توانند با ثبت درخواست خود در 
پلت فــرم seateto.ir از تســهیالت تخصیصی 

بانک تجارت در این حوزه بهره مند شوند.

بر اســاس آمارهای رسمی ارائه شده از ســوی مؤسسه آموزش 
عالی بانکداری ایــران در خصوص عملکــرد بانک های خصوصی 
کشور در سال ۱3۹۹، بانک دی موفق شــد از منظر بازده دارایی ها 
و بازده حقوق صاحبان ســهام در جایگاه دوم بانک های خصوصی و 

خصوصی شده قرار گیرد.
به گزارش اقتصادآنالین ، برات کریمــی، مدیرعامل بانک دی، 
در نشست هم اندیشی با مدیران شعب سراســر کشور با اعالم این 
مطلب و تشریح دســتاوردهای این بانک در دو ســال گذشته، بر 
لزوم جدیت و تالش مضاعف همکاران صف و ســتاد در مراقبت از 

دستاوردها و حفظ روند روبه رشد بانک تأکید کرد.
کریمی در این نشســت ضمن قدردانــی از تالش های کارکنان 
در تحقق اهداف عملیاتی شــعب گفت: با همــت و تالش جمعی 
همکاران و درایت و راهبری هیئت مدیــره، در مدت زمان کوتاهی 
شــاهد اتفاقات مطلوبی در بانــک بوده ایم، به گونه ای که رشــد 
شاخص های عملیاتی نشــان از حرکت کم نظیر بانک دی در نظام 

بانکی است.

مدیرعامل بانک دی، پاســداری و حراســت از دســتاوردهای 
کلیدی بانک را مهم ترین وظیفه مدیران ارشــد و کارکنان دانست 
و افزود: دســتاوردهای کلیدی بانک مانند کاهش زیان انباشــته، 
قیمت تمام شــده پول،NPL  و کســری نقدینگی زمانی مؤثر واقع 

می شود که منتج از عملیات بانک باشد.
کریمی با اشــاره به وضعیت فعلی نســبت مصارف به منابع در 

شعب تأکید کرد: نسبت مصارف به منابع شعب نیاز به بهبود دارد و 
شعب می بایست ضمن رعایت بهداشت اعتباری، انضباط مالی و در 

قالب سیاست های اعتباری مبادرت به تخصیص منابع کنند.
وی با اشــاره به راه انــدازی اپلیکیشــن دی جــت و تبلیغات 
صورت گرفته بــرای آن گفت: با توجه به اکران گســترده تبلیغات 
اپلیکیشن دی جت، الزم است آموزش و بازاریابی این اپلیکیشن در 

شعب برای مشتریان به صورت ویژه در دستور همکاران قرار گیرد.
وی با اشــاره به خدمــات طراحی شــده بــرای جامعه هدف 
بنیادشهید در بانک دی گفت: راه اندازی میزهای خدمت و امضای 
تفاهم نامه با پست بانک از جمله مهم ترین اقدامات بانک در تسهیل 
دسترســی جامعه هدف به خدمات بانکی اســت که امیدواریم با 
نظارت مؤثر شعب معین بر میزهای خدمت، دامنه ارائه خدمات به 

خانواده معزز شهدا و ایثارگران گسترش یابد.
در پایان این نشســت برات کریمی با اهــدای احکامی، فریدون 
رشــیدی را به ســمت معاون اعتبارات و همت اهلل حسین زاده را به 

سمت معاون بانکی و بازاریابی بانک دی منصوب کرد.

مدیرعامل بیمه ملت ضمن بیان مشکالت صنعت 
بیمه و مخاطرات کرونایــی این صنعت و همچنین 
ظرفیت های جدید برای توسعه صنعت بیمه کشور، 

بخشی از اقدامات توسعه ای بیمه ملت را تشریح کرد.
به گزارش تسنیم،  »شــیوع ویروس کرونا باعث 
شــده تا دارایی  ها و نقدینگی ترازنامه های سالیانه  
شــرکت های بیمه به طور کلی دچار اختالل شود. 
همچنین بحران  های نوظهور اقتصادی ناشی از شیوع 
کرونا نظیر تعطیل و نیمه تعطیل شــدن واحدهای 
فعالیتی، گســترش بیکاری و رکــود در بازارهای 
خدماتی نظیر گردشــگری، به صنعت بیمه منتقل 
شده که این موارد  عاملی شده تا ضمن  کاهش تعداد 
فروش در برخی رشــته  های بیمــه  ای، عدم تمدید  
بیمه نامه  ها، افزایــش میزان مخاطــرات اخالقی، 
تعویق در پرداخت حق بیمه  ها و از همه مهم  تر کاهش 

ضریب نفوذ بیمه به وجود آید.«
این جمالت بخش هایی از صحبت های اسماعیل 
دلفراز مدیر عامل بیمه ملت باســت. وی که دغدغه 
توســعه صنعت بیمــه در کشــور را دارد، می گوید 
»تقلبات و تخلفات بیمه با تشــدید شرایط سخت 
معیشــیتی مردم نســبتاً افزایش داشــته و صدور 
الحاقیه های برگشتی و به دنبال آن کاهش حق بیمه 
در رشته  های هواپیما و کشتی هم به وجود آمده که 
همین امر صنعت بیمه را با چالش های معتددی روبه 

رو  ساخته است.«
به اعتقاد دلفراز، باالتر بودن ضریب خســارت دو 
رشته  درمان و ثالث نسبت به سایر رشته های بیمه ای 
از جمله چالش  های اساسی دیروز و امروز بیمه گران 
اســت. این اتفاق منجر به آن شــده تا بیمه گران در 
فروش محصوالت این دو رشــته نســبت به سایر 

رشته های بیمه  ای دست به عصاتر حرکت کنند.

در ابتدای صحبــت به موضوع کرونــا و تأثیرات 
مخــرب آن بر بدنه اقتصادی کشــور اشــاره کنیم 
همان طور که می دانید دو سالی است کشور با بیماری 
کرونا درگیر اســت، از ثأثیرات مخرب این بیماری بر 
عملکرد شــرکت های بیمه توضیحاتی را بفرمایید 
و این که چه اقداماتی برای مدیریــت این موضوع و 
جبران خســارت ها صورت گرفته است؟دلفراز: هر 
چند در مواجهه با بحران  های فراگیر در ســطح ملی 
و با ابعادی وســیع مانند همه  گیری ویروس کرونا، 
مسئول سیاست  گذاری و اقدام  های اجرایی سازمان-

های بهداشــتی و دولتی قلمداد می  گردد؛ اما با این 
حال می بایست تمامی ارگان  ها و صنایع در حد توان، 
پا به  پای کادر درمان و فعاالن خط مقدم مبارزه با کرونا 
هرآنچه در توان دارند برای پایــان دادن به وضعیت 
نامساعد موجود به کار ببندند.در همین راستا یکی 

از صنایعی که در این دو ســال توانست نقش خود را 
در بحبوحه  کرونا به خوبی ایفا کنــد و از این آزمون 
ســربلند بیرون آید؛ صنعت بیمه بوده. صنعت بیمه 
به عنوان یک نهاد انتفاعی و در عین حال پشــتیبان 
اشخاص، خانواده ها و کسب  وکارهای اقتصادی، در 
ابعاد مختلفی به یاری جامعه شــتافته است. به طور 
مثال یکی از اقدامات در این رابطه، تقبل خســارات 
درمان مرتبط با بیماری کرونا در بیمه های تکمیلی 
و یا اضافه کردن پوشــش کرونــا در بیمه های عمر 
بوده اســت.اما در رابطه با آثار مخرب این بیماری بر 
عملکرد شرکت  های بیمه گر می توان گفت که، شرایط 
پانادمی بر رشته ها و فعالیت  های مختلف بیمه گری، 
آثار متعددی داشــته اســت. به طور مثال صدور و 
دریافت حق بیمه در بیمه هــای اتومبیل و حوادث 
مســافرتی به دلیل کاهش ترددهای درون و برون 

مرزی کاهش یافته. یا مثاًل در بیمه های آتش سوزی 
به ویژه در کارگاه  های صنعتی کوچک و متوســط 
به دلیل تعطیلی و یا نیمه تعطیلــی آن ها با کاهش 
صدور روبه رو بودیم. تقلبات و تخلفات بیمه با تشدید 
شرایط سخت معیشیتی مردم نسبتاً افزایش داشته 
و صدور الحاقیه های برگشتی و به دنبال آن کاهش 
حق  بیمه در رشته  های هواپیما و کشتی هم امری پر 
تکرار در این ایام بوده اســت. البته به دلیل به تعویق 
افتادن مراجعات غیراورژانســی بــه مراکز درمانی، 
ضریب خســارت رشــته  درمان به صورت موقت تا 
حدودی با کاهش روبه رو بوده است.در حقیقت هدف 
از دیجیتالیزاسیون در این مورد خالصه می  شود که 
مشتریان بدون نیاز به حضور فیزیکی به انجام کلیه  
امور بیمه ای خودشــان بپردازند و از طرف دیگر هم 
بیمه گران به کارآمدترین شکل ممکن محصوالت و 
خدمات خودشان را ارائه کنند. ابزارهای متنوعی در 
این راه می  تواند به بیمه گــران کمک کند. ابزارهایی 
از قبیل هوشــمند مصنوعی، آیاوتی ها، فین تک ها، 
اینشــورتک ها و... کــه در حال حاضر بســیاری از 
شرکت  های بیمه گر داخلی در حال بررسی  های الزم 
برای استفاده از آن در عملیات بیمه گری هستند. بنده 
امیدوارم صنعت بیمه نیز روند مثبت دیجیتالی شدن 
فعلی راباسرعت بسیار بیش تری ادامه دهد.همچنین 
به منظور جانماندن شــبکه  فــروش از قافله  تحول 
دیجیتال، اخیرا بیمه  ملت به عنوان اولین شــرکت 
بیمه  ای، درگاه اینترنتی منحصربه  فرد برای فروش 
شــخصی نمایندگان را طراحی کرده است. به شکل 
خالصه در این درگاه هر نماینده قادر است تا صفحه  
اختصاصی خود را در اینترنت و شبکه  های اجتماعی 
تبلیغ کنــد و خرید مشــتریان از لینک اختصاصی 

نماینده، به عنوان فروش وی تلقی می گردد.

بررسی مخاطرات کرونایی صنعت بیمه در گفت وگو با مدیرعامل بیمه ملت؛

چرا شرکت  های بیمه در صدور بیمه  نامه ثالث و درمان دست به عصا هستند؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم معارفه مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعی گفت: در این سازمان باید سلسله مراتب رعایت شود و 
رابطه مستقیم وزیر با شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی قطع شود.

به گزارش فارس، حجــت اهلل عبدالملکی وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی امروز در مراســم تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی گفت: با توجه به اینکــه باید هیات امنای ســازمان تامین 

اجتماعی از نظر قانونی این انتصاب را تصویب کنند، فعال میرهاشــم 
موسوی به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب و به جای 
مصطفی ساالری مشغول به کار می شود و در اولین جلسه هیات امنای 
ســازمان تامین اجتماعی مصوبه هیات امنا و طی مراحل قانونی انجام 

می شود.
وی افزود: در سازمان تامین اجتماعی سلسله مراتب باید رعایت 

شود، متأسفانه در ۱5 سال گذشته شــرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی، شســتا که زیر مجموعه ســازمان تامین اجتماعی است 
مســتقیم با وزیر کار می کردند، باید از این پس این سلسله مراتب 
رعایت شود و شستا با مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی کار کند 
و اگر وزیر هم کاری با شســتا داشــت، از طریق مدیرعامل سازمان 

تامین اجتماعی باید اقدام شود.

عبدالملکی؛ رابطه مستقیم وزیر تعاون با شستا قطع شود
خبرمیز خبر 

امکان استعالم شناسه صنفی 
از طریق نرم افزار فام 

موسسه اعتباری ملل
به منظور تسهیل در انجام امور مشتریان 
امکان استعالم شناسه صنفی در نرم افزار فام 

موسسه اعتباری ملل ایجاد شد.
به گزارش اقتصادآنالین، هم وطنان عزیز 
می توانند با نصب نرم افزار فــام و مراجعه به 
بخش اســتعالمات، استعالم شناسه صنفی 
خــود را از دبیرخانــه هیات عالــی نظارت 
برســازمانهای صنفی کشــور اخذ نمایند 
گفتنی است از طریق نرم افزار فام می توانید 
کارت به کارت کنیــد قبض پرداخت کنید و 

موجودی حساب خود را دریافت نمایید.

 رکوردشکنی  
در بازار اوراق بدهی 

شانزدهمین مرحله از فروش اوراق بدهی 
با فروش ۱3هــزار و ۲5۰ میلیارد تومانی به 

پایان رسید.
این میــزان، بیش ترین فــروش هفتگی 
اوراق از خرداد سال گذشته به حساب می آید 

که حراج های هفتگی آغاز شد.
در این مرحلــه  3 هــزار و 3۹۰ میلیارد 
تومان اوراق بدهی توسط بانک ها خریداری 
شد و 6هزار و ۸6۰ میلیارد تومان نیز در بازار 

سرمایه به فروش رسید.
همچنین 3 هزار میلیارد تومان در مرحله 

پذیره نویسی به فروش رسید.
حداکثــر نرخ بــازده تا سررســید اوراق 
فروخته شده در این مرحله، ۲۱.۸ درصد بود 
که باالترین نرخ بهره اوراق از ابتدا به حساب 

می آید.
امســال تا پایان مرحله هجدهم،3۲ هزار 
و 356میلیارد تومــان اوراق بدهی فروخته 

شده است.
سال گذشته در پایان این مرحله 7۰ هزار 
و 5۲۴ میلیارد تومــان اوراق بدهی فروخته 

شده بود.
هفته آینده ۱۱ هزار و 5۰۰ میلیارد تومان 
اوراق ســلف موازی بر مبنــای نفت عرضه 

می شود.
 بر اساس اعالم بانک مرکزی در مرحله بعد 

اوراق بدهی عرضه نخواهد شد.

 جزییات تسهیالت 
جدید کرونایی

دولت به ازای هــر یک نفــر از کارکنان 
۱۴ گروه شغلی تسهیالت ۱۲ تا ۱6 میلیون 
تومانی می پردازد. لذا اتاق اصنــاف ایران از 
صنوف مشمول این تسهیالت دعوت به ثبت 

نام در سامانه »کارا« می کند.
بر اســاس مصوبــه کارگــروه مقابله با 
پیامدهای اقتصادی ناشــی از شیوع کرونا، 
فعاالن ۱۴ گروه از مشــاغل اعــم از صنفی و 
غیر صنفی ) شــامل ۸5۰ زیر رسته( که در 
ذیل به آن اشاره خواهد شد می توانند تا پایان 
آذر ۱۴۰۰ با مراجعه به سامانه کارا به نشانی 
kara.mcls.gov.ir نســبت به ثبت نام 

تسهیالت ۱۲ درصدی ثبت نام کنند.
فهرست گروه های شــغلی مشمول این 

تسهیالت:
۱- مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم 
از رستوران ها، بوفه ها،طباخی ها، قهوه خانه 

ها و اغذیه فروشی ها
۲- مراکز مربوط به گردشــگری شامل 
هتل ها، هتــل آپارتمان هــا، مجتمع های 
جهانگردی و گردشــگری، مهمان پذیرها، 
مراکــز  مســافرخانه ها،  مهمان ســراها، 
بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، 

خدمات بین راهی، موزه ها و زائرسراها
3- حمل و نقــل عمومی مســافر برون 

شهری اعم از هوایی، جاده ای ریلی و دریایی
۴- حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری

5- دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری و 
زیارتی

6- تولید و توزیع پوشاک
7- تولید و توزیع کیف و کفش

۸- مراکز توزیع آجیل خشــکبار، قنادی 
بستنی و آبمیوه

۹- مراکز باشگاه ها و مجتمع های ورزشی 
و تفریحی

۱۰- مراکــز و مجتمع هــای فرهنگی، 
آموزشی هنری و رسانه ای

۱۱- مراکز تولید و توزیع و فروش صنایع 
دستی

۱۲- آموزشگاه های رانندگی آرایشگاه ها 
سالن های زیبایی و گرمابه ها

۱3- موسســات خصوصی دارای پروانه 
بهره بــرداری از وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی که در حوزه های درمانی 
و تشخیصی و آزمایشــگاهی و پاراکلینیکی 

فعال هستند
۱۴- واحدهای پرورش مرغ گوشــتی و 
مرغ مادر مراکز تولید محصوالت گل خانه ای 
سبزی و صیفی جات صادراتی و مراکز تولید 

و عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس اعالم کرد؛

مسدودسازی چندهزار 
دستگاه کارتخواِن دارای 

مشکل هویتی
سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
گفت: در حال حاضر دستگاه های کارتخوانی 
که خارج از کشــور تراکنش انجام می دهند و 
بستر اینترنتی آنها و شماره تماس از خارج از 

کشور است،  ردیابی و غیرفعال می شوند.
به گزارش اقتصادآنالین به نقــل از ایِبنا، 
غالمرضا مرحبا، ســخنگوی کمیســیون 
اقتصادی مجلس اظهار کــرد: اخیرا بانک ها 
چند هزار دســتگاه کارتخوانی کــه خارج از 
کشــور فعال بودند یا به دستگاه های مالیاتی 
متصل نبودند و نظارتی بر کارکرد آنها نبوده، 
غیرفعال و مسدود کردند. همچنین بسیاری 
از کارت های بانکی که هویــت صاحبان آنها 
مجهول بــوده و اطالعات کافــی و کاملی از 
صاحبان آنها نداشتند و تراکنش آنها از خارج 
کشور انجام می شــد را مســدود کردند. در 
گذشته برای خروج کارتخوان از کشور منعی 
وجود نداشت و افراد با چمدان اقدام به خروج 

آن می کردند. 
وی افــزود: در حال حاضر دســتگاه های 
کارتخوانی که خارج از کشور تراکنش انجام 
می دهند و بستر اینترنتی آنها و شماره تماس 
از خارج از کشــور اســت،  ردیابی و غیرفعال 
می شوند. فعالیت های زیرزمینی در هر صنفی 
ممکن اســت وجود داشته باشد و سایت های 
قمار یا مجموعه های پولشــویی بخشــی از 
انتقال پول را ممکن است از طریق صرافی های 
غیرمجــاز انجام دهنــد اما بــا صرافی های 

غیرمجاز برخورد قانونی انجام می شود. 

 رشد ارزش سهام 
بیمه ملت همزمان با جشن 
یک دهه تثبیت در سطح 

توانگری »یک«
با بــه روزرســانی جدول توانگــری مالی 
شــرکت های بیمه از ســوی بیمه مرکزی، 
مشخص شده است که شرکت بیمه ملت در 
سال ۱۴۰۰ برای دهمین سال پیاپی توانسته 
توانگری مالی ســطح »یک« خود را تثبیت 
کند. این موضوع اما چه تبعات مثبتی به همراه 

دارد؟
به گزارش اقتصادآنالین بــه نقل از پایگاه 
خبری خــرد و کالن، بیمه مرکــزی تاکید 
کرده است شرکت هایی که در سطح »یک« 
توانگری قرار دارند، از توانایی کافی برای ایفای 
تعهدات خود در مقابل بیمه گزاران و صاحبان 
حقوق آنها برخوردارند. طبیعی است که وقتی 
روند دست یابی یک شــرکت به این سطح از 
توانگری مالی برای یک دهه به صورت پیوسته 
ادامه یابد، از قوی بودن زیرساخت ها، توانایی 
باالی مدیریت و میزان قابل قبول دارایی های 

آن حکایت می کند.
نســبت توانگری مالی یک شرکت بیمه 
آن قدر مهم است که نهاد ناظر این صنعت به 
همه بیمه گزاران توصیه کرده است هنگام عقد 
قرارداد با یک شرکت، سطح توانگری مالی آن 
را به عنوان یکی از معیارهای انتخاب بیمه گر 

خود در نظر بگیرند.
توانگری مالی بــا نحوه ایفــای تعهدات، 
میزان پذیرش ریســک و نیز میزان اطمینان 
ایجاد شــده در ذی نفعان یک شرکت رابطه 
مســتقیم دارد. بیمه گزاران بزرگ، همواره 
شــرکت های بیمه گر دارای توانگــری باال را 
برای انعقاد قرارداد انتخاب می کنند، در نتیجه 
ورود پرتفوهای کالن به یک شرکت با سطح 
و نســبت توانگری آن رابطه مســتقیم دارد. 
افزایش پرتفو نیــز می تواند گردش مالی یک 
شــرکت را افزایش داده و در نتیجه عملیات 

بیمه گری در آن را توسعه بخشد.
رشــد ســودآوری عملیات بیمه گری 
در بیمه ملت که از متوســط رشــد صنعت 
بیشتر بوده است، ناشی از همین روند است. 
حتی میزان و نحوه سرمایه گذاری های این 
شــرکت از محل آورده نقدی بیمه گزاران و 
سهام داران چنان رشــد داشته که توانسته 
است در شــرایط اقتصادی نامطلوب چند 
ســال گذشــته نیز بازار خوبی را برای این 

شرکت رقم بزند.
بــه عبــارت دیگــر رشــد قابــل توجه 
حق بیمه وصولــی در کنــار افزایش حجم 
ســرمایه گذاری ها، بیمه ملت را بــه یکی از 
قدرت مندترین شرکت ها در بازار بیمه کشور 

تبدیل کرده است.
این عوامــل در کنــار افزایــش ارزش 
دارایی هــای ثابت بیمه ملت، باعث شــده 
است که ســهام داران این شــرکت با خیال 
راحت بــه ســهام داری خود ادامــه داده و 
نوســان های معمول بازار را از این ســهم 
ارزشمند دور نگه دارند. ثبات در بازار سهام 
بیمه ملت در کنار رشد عملیات بیمه گری و 
سودآوری آن، باعث افزایش ارزش سهم آن 
شده است، به طوری که پیش بینی می شود 

این روند همچنان نیز ادامه داشته باشد.



هفته نامه
شماره  6199 اقتصادی

شنبه   27شهریور 1400 
  سال هفتم

اقتصاد کالن

نیم نگاه
در سه ماهه دوم سال جاری 

میالدی؛
بدهی کشورهای جهان به 
رکورد 2۹۶تریلیون دالر 

رسید
در حالی که دولت ها، شرکت ها و خانوارها 
همچنان به علت بحران ناشی از شیوع کرونا 
وام های بیشتری گرفتند، حدود ۴.۸تریلیون 
دالر به انباشــت بدهی کشــورهای جهان 
اضافه شــد که مجمــوع آن را بــه رکورد 

۲۹6تریلیون دالر رساند.
به گزارش نشــنال نیوز، در سه ماهه دوم 
ســال جاری میالدی، در حالــی که دولت 
ها، شــرکت ها و خانوارها همچنان به علت 
بحران ناشی از شیوع کرونا وام های بیشتری 
گرفتند، حدود ۴.۸ تریلیون دالر به انباشت 
بدهــی کشــورهای جهان اضافه شــد که 
مجموع آن را به رکــورد ۲۹6 تریلیون دالر 

رساند.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از تسنیم، 
مؤسسه بین المللی دارایی )IIF( در گزارش 
»رصد بدهی جهانی« خود اعــالم کرد که 
مجموع این بدهی که در سه ماهه اول سال 
۲۰۲۱ اندکــی کاهش یافت، در ســه ماهه 
منتهی به 3۰ ژوئن نسبت به دوره قبل شیوع 
کرونا بیش از 36 تریلیون دالر افزایش یافته 

است.
با این حال، نسبت بدهی جهانی به تولید 
ناخالص داخلی اولین کاهش سه ماهه خود 
نسبت به ســه ماه قبلی از زمان شروع همه 

گیری را ثبت کرد.
در ســه ماهه دوم ســال ۲۰۲۱، نسبت 
بدهی جهانی به تولید ناخالص داخلی حدود 
353 درصد را ثبت کرد که ۹ درصد کمتر از 
باالترین رقم خود یعنی 36۲ درصد در ســه 

ماه نخست امسال بود.
به طور کلی، 5۱ کشور از 6۱ کشوری که 
توسط مؤسسه IIF بررســی شدند، کاهش 
نســبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در 
سه ماهه دوم ثبت کردند، که عمدتا به دلیل 

افزایش فعالیت های اقتصادی بود.
با این حال، بهبودی بــه اندازه کافی قوی 
نبوده اســت که نســبت بدهی ها را در اکثر 

موارد به سطح قبل از همه گیری برساند.
دولت هــا و بانک های مرکــزی جهان از 
زمان شــروع بیماری همه گیر کووید-۱۹ 
برای حمایت از برنامه های محرک مالی و به 
منظور تقویت اقتصاد و بانک ها و همچنین 
تثبیت بازارهای مالی، حــدود ۲5 تریلیون 
دالر واریــز کرده اند. امــا دولت ها همچنان 
کسری بودجه خود را با توجه به شرایط نابرابر 
بهبود اقتصادی جهانی، افزایش می دهند و 

به استقراض خود ادامه می دهند.
بر اســاس این گــزارش، پیــش بینی 
می شود اقتصاد جهانی، که سال گذشته به 
عمیق ترین رکود خود از زمان رکود بزرگ در 
دهه ۱۹3۰ وارد شد، 6 درصد در سال ۲۰۲۱ 

رشد کند.
با این حال، گسترش سریع نوع شدیدتر 
کرونا یعنی دلتا و دسترسی نابرابر به واکسن 
در کشورهای مختلف سرعت بهبود شرایط 

اقتصادی را کاهش می دهد.
شــدیدترین افزایش بدهی کشورهای 
جهــان در »بازارهــای نوظهــور« رخ داد 
که مجموع بدهی ها در ســه ماهــه دوم به 
۹۲ تریلیــون دالر رســید، در حالی که این 
رقم در مدت مشابه در ســال ۲۰۲۰ بیش از 
۸7 تریلیون دالر بــود. افزایش مداوم بدهی 
بازارهای نوظهور باعث شــده است که این 
مبلغ ۱5 تریلیون دالر بیشتر از سطح قبل از 

همه گیری باشد.
بدهی بازارهــای نوظهور به اســتثنای 
چین، به باالترین ســطح خود یعنی نزدیک 
به 36 تریلیون دالر رســیده است که حدود 
3 تریلیون دالر از زمان شــروع همه گیری 
افزایش یافته، که عمدتا ناشــی از استقراض 

دولت ها از جمله برزیل، کره و روسیه است.

عراق در موصل پاالیشگاه 
نفت می سازد

عراق اعــالم کرد که برای فــرآوری نفت 
خام سنگین میدان قیاره در شمال عراق و در 

نزدیکی موصل پاالیشگاه نفت می سازد.
به گــزارش ایلنا از خبرگــزاری رویترز، 
وزارت نفت عــراق اعالم کرد کــه قرارداد 
 )SEAB( اولیه ای را با شرکت سوئدی سیب
برای ساخت یک پاالیشگاه نفت در نزدیکی 
شهر موصل امضا کرده اســت، ظرفیت این 

پاالیشگاه 7۰ هزار بشکه در روز خواهد بود.
به گفته مقام های وزارت نفت عراق، این 
پاالیشگاه از نفت خام سنگین میدان نفتی 
قیاره شــمالی برای تولید سوخت استفاده 
می کند. برآورد هزینه این پروژه اعالم نشده 

است.
ســخنگوی لیماک در این باره گفت: این 
شرکت پیش از این با شرکت سوئدی سیب 
در تماس بوده، اما قراردادی برای این هدف 

امضا نکرده است.

خبر

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور خبر داد؛

واریز ۱۷ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال به حساب وزارت جهاد کشاورزی

چگونه در سامانه مودیان مالیاتی ثبت نام کنیم؟

مدیرعامل ســازمان هدفمندسازی یارانه های 
کشــور گفت: در اجرای بند ۲۴ تبصره ۱۴ بودجه 
کشور مبلغ ۱7 هزار و 375 میلیارد ریال به حساب 
وزارت جهاد کشاورزی بابت یارانه خرید نهاده های 

تولید در سال جاری واریز شد.
به گزارش  فــارس، امید حاجتــی، مدیرعامل 
سازمان هدفمندســازی یارانه های کشور از واریز 
۱7 هزار و 375 میلیارد ریال به حساب وزارت جهاد 
کشاورزی بابت خرید یارانه نهاده ها، عوامل تولید، 
خرید تضمینی محصوالت بخش کشاورزی خبر 

داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی روابط عمومی 
و ارتباطات مردمی ســازمان هدفمندسازی یارانه 
های کشــور، امید حاجتی، مدیرعامل ســازمان 
هدفمندسازی یارانه های کشــور از پرداخت ۱7 
هزار و سیصد و هفتاد و پنج میلیارد ریال به حساب 

وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.
وی اظهار کرد: این مبلغ از منابع درآمدی تبصره 
۱۴ و  در راســتای اجرای بنــد ۲۴ جدول مصارف 
تبصره مذکور در قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ و  بابت 
خرید یارانه نهاده ها، عوامل تولید، خرید تضمینی 
محصــوالت بخش کشــاورزی بــه وزارت جهاد 

کشاورزی واریز شد.
مدیرعامل ســازمان هدفمندسازی یارانه های 
کشــور با بیان اینکه تامین نیازهای این حوزه در 
جهت حمایت از کشاورزان به ویژه در حوزه تولید، 
خرید تضمینــی محصوالت کشــاورزی از جمله 
زعفران صورت گرفته است، اشاره کرد: این مبلغ در 
سه مرحله به حساب وزارت جهاد کشاورزی واریز 
شــد؛ در مرحله اول هفت هزار و ۸75 میلیارد ریال 
و در مرحلــه دوم، 3هزار میلیارد ریال واریز شــد و 
همچنین مبلغ 6 هزار و 5۰۰ میلیارد ریال به صورت 

اسناد خزانه در اختیار این وزارت خانه قرار گرفت تا 
در مجموع ۱7 هزار و 375 میلیارد ریال واریز شــد 
تا حمایت دولت در این بخش صورت گرفته شــده 

باشد.
حاجتی اضافه کرد: این حمایت در حالی انجام 
شده اســت که این رقم در بودجه ســال قبل بابت 
خرید یارانه نهاده ها، عوامل تولید، خرید تضمین 
محصوالت بخش کشــاورزی 65۰۰ میلیارد ریال 
بوده است و در بودجه سال جاری افزایش پیدا کرده 

است.
وی به اعتبار هزینه ای برای خرید واکســن به 
منظور واکسیناسیون دام اشاره کرد و عنوان کرد: 
در قانون بودجه ســال جاری مبلغ 35۰۰ میلیارد 
ریال در جدول مصارف هدفمنــدی تبصره )۱۴( 
برای خرید واکسن واکسیناسیون دام پیش بینی 
شده اســت و تا این مرحله یک هزار و 75۰ میلیارد 

ریال به حساب سازمان دامپزشکی کشور واریز شد.
حاجتی با بیان اینکه تامین منابع و حمایت از 
بخش های تعین شده در جدول مصارف تبصره 
۱۴ را با هدف افزایش تولید و باال بردن بهره وری 
در این بخش انجام شده است، اشاره کرد:  ان شاء 
اهلل با حمایت انجام شــده در این بخش توســط 
دولت و اجــرای دقیق نظام حمایتی براســاس 
قانون توســط مســئوالن ذی ربط در سازمان 
دامپزشکی کشور، کشــاورزان و دامداران از این 
حمایت ها در جهــت باال بردن ایمنــی دام ها و 

تولیدات خود بهره ببرند.
مدیرعامل ســازمان هدفمندسازی یارانه های 
کشــور همچنین به ردیف هزینــه ای جدید در 
این بخش اشــاره کرد و افزود:  بخشی از این اعتبار 
پرداخت شــده برای تولید و تامین نیــاز داخل و 

صادرات زعفران انجام شده است.

رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشــگاهی و سامانه 
مودیــان مالیاتــی در خصوص نحــوه و زمان ثبت نــام مودیان 

توضیحاتی داد.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از باشگاه خبرنگاران، کوروش 
محمدی رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشــگاهی و 
سامانه مودیان مالیاتی، در پاسخ به نحوه ثبت نام در سامانه مودیان 
و پایانه های فروشگاهی اظهار کرد: اجرای قانون سامانه مودیان و 
پایانه های فروشگاهی به سه مرحله تقسیم می شود. مرحله ثبت 
نام مودیان در سامانه مودیان، که طبق ماده ۲ قانون است. مرحله 
عضویت مودیان در سامانه مودیان که شرایط خاص خود را دارد و 

در نهایت، مرحله صدور صورتحساب است.
او در ادامه بیان کرد: برای ثبت نام، مودی به سادگی وارد سایت 
RCP.TAX.GOV.IR می شود. ســپس نام کاربری و رمز عبوری 
که در گذشته برای ارائه اظهارنامه خود داشته را در سیستم ثبت 

می کند و وارد فرم درخواست ثبت نام می شود.
محمدی تصریح کرد: در این مرحله، اگر کد ملی مودی با شماره 
تلفن ثبت شده همخوانی داشته باشد، سیستم اعتبار سنجی او را 
انجام و مودی در خواست کد فعال سازی می دهد. سپس، این کد 
برای او پیامک می شــود و بعد از وارد کردن کد فعال سازی عمال 
ثبت نام او آغاز می شــود. در نهایت نیز یک نام کاربری و رمز ورود 

برای کار پوشه مودیان، برای او پیامک می شود.
او افزود: بعــد از دریافت نام کاربری و رمز عبــور، مودی باید در 
همان ســامانه، وارد کار پوشه مودیان شــود. با ورود به کار پوشه، 
عمال ثبت نام مودی به پایان می رســد. انجام این فرآیند حداکثر، 
5 دقیقه زمان الزم است. ثبت نام اصلی از تاریخ اول مهر ماه امسال 

آغاز می شود.
عضویت در سامانه، پیش نیاز ثبت نام اصلی است

او تاکید کرد: عضویت در سامانه، پیش نیاز ثبت نام اصلی است 

و برای آن مهلتی تعیین شده اســت. به این صورت که؛ مودیان به 
سه گروه تقسیم می شــوند؛ گروه اول تا تاریخ اول آبان، گروه دوم 
تا تاریخ اول آذر و گروه ســوم تا تاریخ ۲5 اســفند ماه امسال برای 
عضویت فرصت دارند.محمدی ادامه داد: عضویت در سامانه نیز به 
این معنی است که مودی باید پایانه فروشگاهی استاندارد، حافظه 
مالیاتی اســتاندارد، شــرکت معتمد مورد نظر و شماره حساب 
استاندارد خود را در کار پوشــه وارد کند و در این صورت است که 

عضویت مودی تکمیل می شود.
عدم ثبت نام در سامانه، مشمول پرداخت 23 درصد از 

فروش به عنوان جریمه می شود
او در پایان اشاره کرد: کسانی که در تاریخ مشخص شده ثبت نام 
نکنند و صورتحساب الکترونیک صادر نکنند، مشمول جرایم ماده 
۲۲ می شــوند. به عبارت دیگر، به میزان حداقل ۲3 درصد فروش 

خود مشمول پرداخت جریمه می شوند.

رییس کنفدراســیون صادرات ایران با اشاره به 
تجارت ۱۲.5 میلیارد دالری ایران با اعضای پیمان 
شانگهای در 5 ماهه نخست سال جاری گفت: روابط 
راهبردی ایران با برخی از کشورهای عضو شانگهای 
از جمله چین می تواند در کنار همکاری های امنیتی 
پیمان شــانگهای به عنوان یک مکمل ویژه برای 

سیاست نگاه به شرق ایران باشد.
بــه گــزارش اقتصادآنالین، محمــد الهوتی 
در گفتگو با خبرنــگار اقتصاد آنالین با اشــاره به 
آغاز اجالس شــانگهای در تاجیکســتان و حضور 
رییس جمهور ایران در آن گفت: قرار اســت که در 
این اجــالس، عضویت دائم ایران در این ســازمان 
بین المللی مهم مورد به رای گذاشــته شود، این در 
حالی اســت که این الحاق برای ایران بســیار حائز 
اهمیت است؛ چراکه این سازمان به اندازه ای اکنون 
قدرتمند شده که در سند امنیت ملی سال ۲۰۱7 
آمریکا مشاهده می شود که برای اولین بار، از چین به 
عنوان یکی از سازمان های اثرگذار در این سازمان، 
به عنوان یک تهدید بزرگ علیه آمریکا نام برده شده 

است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: ایران 
از ســال ۲۰۰5 میالدی به عنوان عضــو ناظر این 
سازمان به شــمار می رود و با پیوستن آن به عنوان 
یک عضو دائم می توان امیدوار بود که سطح تجارت 
خارجی کشــورمان با اعضای این سازمان افزایش 
یابد و بتوان در مقابل محدودیت هایی که اروپایی ها 
و آمریکا علیه اقتصاد ایران اعمال کرده اند، با قدرت 
بیشتری ایســتادگی کرد، هر چند نباید فراموش 
کرد که تعامالت گسترده ایران در سطوح مختلف 
سیاسی با کشورهای دنیا، باید به عنوان یک راهکار 
استراتژیک از ســوی ایران در عرصه بین الملل در 

دستور کار قرار گیرد. 
وی تصریح کرد: اعضای ســازمان شانگهای، در 
حدود یک سوم خشــکی های روی سطح زمین را 
در اختیار دارند و نزدیک به ۴۲ درصد جمعیت دنیا 
ساکن کشورهای این سازمان هستند؛ ضمن اینکه 
در حوزه اقتصاد، اعضای سازمان شانگهای نزدیک 

به ۲5 تولید ناخالص ملی دنیا را در اختیار دارند.
الهوتی با بیان اینکه با گذشت زمان به احتمال 
زیاد از 5 قدرت اول اقتصادی اول دنیا دو کشور عضو 
این ســازمان خواهند بود، گفت: از بین قدرت های 
اتمی نیز چهار قدرت اتمی دنیا یعنی روسیه، چین، 
هند و پاکستان عضو این پیمان هستند؛ ضمن اینکه 
چین و روسیه نیز به عنوان دو عضو از پنج عضو دائم 
شورای امنیت نیز ســتون های اصلی پیمان فوق 
هستند، همین مسئله برای درک اینکه چرا سازمان 
همکاری شــانگهای اهمیتی ورای یک ســازمان 

امنیت منطقه ای دارد برای هر ناظری کافی است.
رییس کمیســیون تســهیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: ایران از سال 
۲۰۰5 میالدی به دنبال عضویــت دائم در پیمان 
شــانگهای بوده و در طول سال های گذشته دالیل 
متعددی سبب شده تا این مسیر برای ایران کامل 
شود؛ اما تحفظ برخی از کشورهای عضو در خصوص 
عضویت ایران در این پیمــان به همراه تحریم های 
اعمال شده از سوی شــورای امنیت سازمان ملل 
متحد مهم ترین مانع بر ســر عضویت کامل ایران 

بوده  است.
وی افزود: ایران دارای ظرفیت های گســترده 
اســت که می تواند در یک همکاری گســترده با 
کشورهای عضو پیمان شــانگهای مورد استفاده 
قرار بگیرد؛ به نحوی که ایران عماًل در مسیر کریدور 
شمال به جنوب و غرب به شــرق قرار دارد. در طول 
سال های گذشته بسیاری از کشورها تالش کرده 
بودند تا به نوعی جایگزین ایــران در منطقه غرب 
آسیا شــوند اما همچنان ایران مهم ترین کریدور 

برای عبور از این منطقه به آسیا محسوب می شود.
به گفته الهوتی، در حوزه انرژی نیز، ایران بر طبق 
آمارهای موجود، بیشــترین ذخایر درجای نفت و 
گاز جهان را بر روی هم دارد که به شــدت مورد نیاز 
چین و هند به عنوان دو عضو مهم پیمان شانگهای 
اســت؛ ضمن اینکه جمهــوری اســالمی ایران 
همچنین پیمان های راهبردی با چین و همچنین 
هندوســتان دارد. این روابط راهبــردی می تواند 
در کنار همکاری های امنیتی پیمان شــانگهای به 
عنوان یک مکمل ویژه برای سیاست نگاه به شرق 

ایران باشد.
وی افزود: وجود سند همکاری ۲5 ساله ایران و 
چین نیز همان طور که گفته شد به عنوان مکملی 

برای این پیمــان عمل کند؛ ضمن اینکــه ایران با 
عضویت دائم در این سازمان، به بازارهای گسترده 
کشورهای عضو ســازمان شــانگهای نیز متصل 
می شــود و در حوزه  های مختلف تجاری، ترانزیت 
و انرژی به عنوان یک قدرت منطقه می تواند با این 
کشورها تعامالت اقتصادی مثبتی را داشته باشد 
و با توجه به این که اخیرا ایــران عضو ناظر اتحادیه 
اوراسیا شده، حضور در سازمان همکاری شانگهای 
می تواند ایــن روند را تکمیــل کند که ایــران از 
ظرفیت های اقتصادی کشورهای این حوزه که 65 
درصد جمعیت جهان و همچنین منابع جهان را در 

خود جای داده، نیز استفاده کند.
الهوتی گفت: برای سازمان شانگهای هم اهمیت 
دارد که با قدرتی مثل ایران و کشوری ثبات ساز در 
منطقه که به لحاظ اقتصادی دارای منابع بســیار 
غنی برای همکاری اقتصادی اســت و پل ارتباطی 
شرق با غرب آسیا و همچنین شمال به جنوب تلقی 
می شود، ارتباطی نزدیک داشته باشد؛ به خصوص 
اینکه ایران به دلیل داشتن منابع غنی انرژی و نفت و 
گاز طبیعتا یک مهره و وزنه مهم در سازمان همکاری 
شــانگهای خواهد بود و همکاری بیشتر تهران با 
سازمان همکاری شانگهای و تقویت نقش ایران در 

راه ابریشم برای همه طرف ها سودمند خواهد بود.
وی افــزود: افزون بــر این طرفین مــی توانند 
همکاری های تجاری و اقتصادی و امنیتی خود را 
نیز گسترش دهند. االن ایران و چین دارای روابط 
مشارکتی راهبردی هســتند و بر اساس توافقات 
طرفین قول داده شده است که مفاد مربوط نیز اجرا 
شود و همکاری های آنها در بخش های اقتصادی و 
انرژی نه برای ایران بلکه برای چین هم اهمیت دارد.

الهوتی در ادامه به حجم تجارت خارجی ایران 
و اعضای ایــن نهاد بین المللی اشــاره کرد و گفت: 

کارنامه 5 ماهه نخســت ســال ۱۴۰۰ در تجارت 
ایران با ۱۱ عضو دیگر سازمان شانگهای، حکایت از 
تجارت ۱۲ میلیارد و 5۰۰ میلیون دالری دارد؛ این 
در حالی است که چین بیشترین حجم تجارت در 
میان اعضا و مغولستان کمترین حجم تجارت را با 

ایران دارد. 
وی افزود: آنگونه که آمارهای گمرک ایران نشان 
می دهد، در سال گذشته نیز میزان تجارت ایران با 
مجموعه کشور های شــانگهای، ۲۸ میلیارد دالر 
بوده که از این میزان، صــادرات ایران ۱۴ میلیارد و 
6۰۰ میلیون دالر و واردات ایران از این کشور ها ۱3 

میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر بوده است. 
به گزارش اقتصــاد آنالین، ســازمان یا پیمان 
شــانگهای یک نهاد منطقه ای برای همکاری های 
چندجانبه در حوزه های سیاســی و امنیتی است 
که سابقه آن به دهه ۹۰ قرن بیســتم میالدی باز 
می گردد. با محوریت روســیه و چین گروهی با نام 
گروه »شانگهای 5« در آوریل سال ۱۹۹6 با عضویت 
چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان 

تشکیل شده است.
از سال ۲۰۰۱ میالدی تاکنون سازمان همکاری 
شــانگهای تحوالت گوناگونی را به خود دیده که 
عمدتاً در مسیر وظایف این ســازمان بوده است. به 
عنوان مثال در ســال ۲۰۰3 میالدی این سازمان 
توسعه و رشــد تجارت بین اعضای این گروه را به 
عنوان یک هدف پذیرفت و آن را جزو وظایف خود 
قرار داد. در ســال ۲۰۰۴ همکاری های منطقه ای 
برای تبادالت انرژی در دستور کار این سازمان قرار 
گرفت و در سال ۲۰۰5 دبیرخانه دائمی آن در شهر 

پکن راه اندازی شد.
همچنین در سال ۲۰۰6 شــورای هماهنگی 
این ســازمان برای تجارت ایجاد شد که مقر آن در 
شهر مســکو قرار دارد. سازمان همکاری  شانگهای 
همچنین شــاهد اضافه شــدن اعضای جدید به 
فهرست کشورهای خود بوده است. به عنوان مثال 
کشورهای پاکستان و هندوستان در سال ۲۰۱7 به 
عنوان عضو کامل به عضویت این سازمان در آمدند و 

ایران نیز از سال ۲۰۰5 عضو ناظر این سازمان است.
درخواست ســال ۲۰۰5 ایاالت متحده آمریکا 
نیز برای عضویت در این سازمان از سوی کشورهای 
حاضر در این ســازمان رد شــد. بنابراین سازمان 
همکاری های شــانگهای شــاید یکــی از معدود 
نهادهای بین المللی اســت که توانمندی مقاومت 
در مقابل سیاست یکجانبه آمریکا را داراست. نمونه 
آن درخواست رسمی از آمریکا برای خروج از پایگاه 
نظامی در منطقه »دره فراغنه« در کشور ازبکستان 

در سال ۲۰۰5 بود.

عضویت دائم چه سودی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟

تجارت  12.5میلیارد     دالری ایران با اعضای پیمان شانگهای 

به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایسنا، متوسط نرخ تورم در ۱۹ 
کشور عضو منطقه یورو در دوازده ماه منتهی به آگوست با ۰.۸ درصد 
افزایش نسبت به رقم مشــابه منتهی به ماه قبل به 3.۰ درصد رسید 
تا نرخ تورم مجددا از ســطح دو درصدی هدف گذاری شــده توسط 
بانک مرکزی این منطقــه فاصله گیرد. در ســطح اتحادیه اروپا این 
نرخ به طور متوســط 3.۲ درصد بوده که از ماه قبل ۰.7 درصد بیشتر 

شده است.در مقایسه با ماه قبل، نرخ تورم در یک کشور کاهش و در 
۲5 کشور افزایش داشته است. همچنین یک کشور نیز هیچ افزایش 
تورمی را تجربه نکرده است.  انرژی با تورم ۱.۴۴ درصدی و خدمات 
با تورم ۰.۴3 درصدی و تنباکو با تورم ۰.۴5 درصدی پیشــتاز گروه 
های مختلف بوده اند و کاالهای صنعتی نیــز با تورم ۰.65 درصدی 
بیشــترین تاثیر را در کاهش تورم داشــته اســت. تورم بخش مواد 

غذایی و نوشــیدنی نیز طی این مدت ۰.۴۱ درصد بوده است.در بین 
کشــورهای عضو منطقه یورو، باالترین تورم مربوط به لهســتان با 
5.۰5 درصد بوده است و پس از این کشور نیز لیتوانی با 5.۰۴ درصد 
و اســتونی با 5.۰3 درصد قرار دارند. از طرف دیگــر کمترین تورم 
ثبت شده مربوط به مالت با ۰.۴ درصد بوده است و پس از این کشور، 

یونان با ۱.۲ درصد و پرتغال با مثبت ۱.3 درصد قرار دارند.

اوج گرفتن تورم در کشورهای اروپایی در دیدار وزیر تعاون با وزیر 
محنت تاجیکستان مطرح شد؛
 تبادل نیروی کار ماهر 

و متخصص بین دو کشور
دعوت عبدالملکــی از وزیــر محنت 
تاجیکســتان به ایران برای امضای تفاهم 
نامه مشــترک / تبادل نیــروی کار ماهر و 

متخصص بین دو کشور
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی که به 
همراه رییس جمهوری به تاجیکســتان 
سفر کرده است با شــیرین امان زاده، وزیر 
محنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری 

تاجیکستان دیدار و گفت و گو کرد.
بــه گــزارش اقتصادآنالیــن، حجت 
اهلل عبدالملکــی در ایــن دیــدار گفت: 
خوشــبختانه کارگــروه مشــترک دو 
وزارتخانــه در بهمن ماه ســال ۹۹ برگزار 
شده و یادداشت تفاهم همکاری مشترک 
را نهایی کرده است که این سند آغازی برای 

همکاری های گسترده دوجانبه است.
 وی با بیان اینکه برنامه اقدام مشــترک 
می توانــد نقشــه راه همکاری هــای دو 
کشــور در حوزه های مورد عالقه طرفین 
باشد، خاطر نشــان کرد: باید برای توسعه 
و تعمیق روابط دو کشــور در حوزه وظایف 
دو وزارتخانه گام های عملی برداشته شود 
و بر این اساس، پیشنهاد می کنم کارگروه 
مشترک در یک بازه زمانی3 ماهه، برنامه 
اقدام یادداشت تفاهم همکاری را تدوین و 

نهایی کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وزیر 
محنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری 
تاجیکستان دعوت کرد تا با سفر به تهران، 

برنامه اقدام مشترک امضاء شود.
وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی از ادغام ســه وزارتخانه تشکیل 
شده و حوزه وظایف بسیار گسترده ای دارد، 
تاکید کرد: آمادگی کامل داریم در تمامی 

حوزه ها با تاجیکستان همکاری کنیم.
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: 
اطمینان دارم می توانیــم از ظرفیت های 
موجود دو وزارتخانه برای ارتقای ســطح 
تعامالت و روابط دو کشــور بهره بگیریم و 
در بسیاری از زمینه ها از جمله حوزه های 
روابط کار، تبادل نیروی کار و آموزش فنی و 

حرفه ای کارهای مشترک انجام دهیم.
عبدالملکــی اظهار داشــت: از رایزنی 
و همکاری در ســازمان بیــن  المللی کار و 
همچنین تبــادل تجربیات و گســترش 
همکاری ها در زمینه بازرســی، حفاظت 
فنی، بهداشت کار، اشــتغال و کارآفرینی 

استقبال می کنیم.
وی با اشــاره بــه اینکه امیــدوارم در 
شرایط شــیوع ویروس کرونا ملت و دولت 
تاجیکستان توانسته باشد آثار این پدیده را 
کنترل کنند گفت: از تبادل تجربیات بین 
دو وزارتخانه در رابطه با کاهش اثرات کرونا 
بر فضای کسب و کار و نیروی کار استقبال 

می کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تبادل 
نیروی کار ماهر و متخصص بین دو کشور 
را یکــی از زمینه های همــکاری خواند و 
تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران، دارای 
نیروی انســانی ماهر و متخصص در همه 
حوزه هاســت، آمادگی داریم پیش نویس 
موافقت نامه تبــادل نیــروی کار ماهر و 
متخصص بین  دو کشور را برای شما ارسال 

کنیم.
 وی گفت: پیشنهاد می کنم این موضوع 
هم در دســتور کار کارگروه مشترک قرار 
بگیرد تا دو کشور همسایه بتوانند نیازهای 
واقعی بازار کار خود را با اســتفاده از نیروی 

کار ماهر و متخصص برطرف کنند.
به گفته عبدالملکی،  امضای این ســند 
می تواند در تنظیم سیاست های بازار کار، 
اشــتغال قانونی نیروی کار در دو کشور و 
حمایت های اجتماعی از آنان بسیار موثر 

باشد.
شیرین امان زاده در این دیدار با تبریک 
انتصاب دکتر عبدالملکی بــه عنوان وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعــی به فرهنگ و 
زبان مشترک دو کشور اشاره کرد و گفت: 
این موارد باعث می شــود میان دو کشور 

همکاری های راهبردی وجود داشته باشد.
وی افزود: اســاس این دیــدار، تبادل 
افکار و اندیشــه در حوزه های روابط کار، 
آموزش های فنی و حرفه ای، ایجاد کسب 

و کار و اشتغال آفرینی است.
امان زاده به یادداشــت تفاهم همکاری 
نیز اشاره کرد و افزود: امضای این یادداشت 
تفاهــم، موجــب تحکیم و گســترش 
مناسبات دو کشور در زمینه های روابط کار 

می شود. 
وزیر محنت تاجیکســتان بر ضرورت 
تهیه نقشه عمل برای اجرای سند همکاری 
بین دو وزارتخانه تاکید و از تشکیل کمیته 
مشــترک بین دو وزارتخانه استقبال کرد 
و اظهار داشت: نشســت های این کمیته 
می تواند به صورت مجازی و منظم برگزار 

شود.
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  سال هفتم

فرابورس

عرضه اولیه سهام شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین امروز 
چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ در فرابورس ایران انجام می شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، شرکت فرابورس ایران 
با انتشــار اطالعیه ای از عرضه اولیه سهام شرکت توسعه سامانه های 
نرم افزاری نگین با نماد »توســن۱« به شیوه ترکیبی و طی دو مرحله 

خبر داد.

براساس این اطالعیه، شرکت سرمایه گذاری فناوری تک وستا به 
عنوان متعهد عرضه سهام یادشده، معرفی شده  است.

همچنین، کارگزاری بانــک ملی ایران به عنوان مشــاور عرضه، 
گروه خدمات بازار ســرمایه کاریزما به عنوان متعهد خرید و صندوق 
ســرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشــنا یکم به عنوان 

بازارگردان اعالم شده اند.

تعداد کل ســهام قابل عرضه، ۱۰۲ میلیون سهم، معادل 5 درصد 
از کل سهام شرکت اســت. همچنین، حداکثر سهام قابل خریداری 
توســط هر شــخص حقیقی و حقوقی، ۲۰ میلیون ســهم، قیمت  
ارزش گذاری ۱7 هزار و ۸۱۹ ریال، قیمت مبنــا، 6 هزار و ۹37 ریال و 
دامنه قیمت در ثبت سفارش از مبلغ 6 هزار و ۲۴۴ ریال تا 7 هزار و 63۰ 

ریال در مرحله اول قید شده است.

یک عرضه اولیه در فرابورس به شیوه ترکیبی
خبرمیز خبر 

با کاهش 52۸ واحد به ثبت رسید
توقف آیفکس در نخستین 

روز هفته
در جریــان معامــالت امروز، )شــنبه، 
بیستم و هفتم شــهریور ماه( شاخص کل 
فرابورس بــا کاهــش 5۲۸.۸3 واحدی به 
رقم ۲۱ هزار و ۴6۸ واحد رســید.به گزارش 
پایگاه خبری بازار ســرمایه )ســنا(، برپایه 
معامالت نخستین روز هفته فرابورس ایران، 
بیش از 3 میلیارد و ۱6۹ میلیون سهم، حق 
تقــدم و اوراق بهادار بــه ارزش ۲۰۲ هزار و 
۴۱۴ میلیارد ریال دادوستد شد.در جریان 
معامالت امــروز فرابورس ایــران، مجتمع 
جهان فوالد ســیرجان با ۲۲ واحد، شرکت 
صنعتی مینو بــا ۱۲ واحد، شــرکت تولید 
نیروی بــرق دماوند با ۱۱ واحد، شــرکت 
تولید برق عســلویه مپنا با 3 واحد و شرکت 
ریل پرداز نوآفرین با ۲ واحد بیشترین تاثیر 
مثبت را بر رشد شاخص داشتند.در مقابل، 
شرکت ســنگ آهن گهرزمین با ۸۹ واحد، 
بیمه پاســارگاد با 65 واحد، شرکت پلیمر 
آریاساسول با 6۱ واحد، شرکت پتروشیمی 
زاگرس با 53 واحد و شرکت فوالد هرمزگان 
جنوب 3۱ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر 

شاخص فرابورس داشتند.

آغاز عملیات بازارگردانی 
»توسن1«

عملیــات بازارگردانی در نماد شــرکت 
توســعه ســامانه های نرم افزاری نگین از 
یکشنبه ۲۸ شــهریور ماه آغاز می شود.به 
گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه )سنا(، 
شرکت فرابورس ایران با انتشار اطالعیه ای 
از بازارگردانی بر نماد معامالتی »توسن۱« 
بــا اســتفاده از روش مبتنی بر حــراج، به 
مدت 6 ماه از تاریخ ۲۸ شــهریور ۱۴۰۰ در 
بازار اول این شــرکت خبر داد.براساس این 
اطالعیه، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی 
بازارگردانی ســهم آشــنا یکم بــه  عنوان 
بازارگردان نماد یادشده معرفی شده  است.

حداقل حجم معامالت روزانه یک میلیون و 
5۰۰ سهم و حداقل حجم سفارش انباشته 

نیز 75 هزار سهم اعالم شده است.

با کاهش 24۸ واحد
آیفکس در آستانه کانال 21 

هزار واحدی بازایستاد
در جریان معامالت امروز، )چهارشنبه، 
بیستم و چهارم شــهریور ماه( شاخص کل 
فرابورس بــا کاهــش ۲۴۸.۸۴ واحدی به 
رقم ۲۱ هزار و ۹۹7 واحد رســید.به گزارش 
پایگاه خبری بازار ســرمایه )ســنا(، برپایه 
معامالت واپسین روز هفته فرابورس ایران، 
بیش از 3 میلیارد و ۱۴۸ میلیون سهم، حق 
تقــدم و اوراق بهادار بــه ارزش 3۱۰ هزار و 
5۱6 میلیارد ریال دادوستد شد.در جریان 
معامالت امــروز فرابورس ایــران، مجتمع 
جهان فوالد سیرجان با ۲۰.۸3 واحد، بیمه 
اتکایی ایرانیان با ۴ واحد، شــرکت فرآورده 
های غذایــی و قند چهارمحال بــا 3 واحد، 
شــرکت ریل پرداز نو آفرین با ۲.3۲ واحد 
و شــرکت توزیع داروپخش بــا ۲.۱6 واحد 
بیشــترین تاثیر مثبت را بر رشــد شاخص 
داشــتند.در مقابل، بیمه پاســارگاد با ۹۱ 
واحد، شرکت ســرمایه گذاری صبا تامین 
با ۲3 واحد، شرکت ســرمایه گذاری مالی 
ســپهر صادرات با ۱۸.37 واحد، شــرکت 
پلیمر آریاساسول با ۱۸.۱7 واحد و شرکت 
صنعتی مینو با ۱6.66 واحد بیشترین تاثیر 

منفی را بر شاخص فرابورس داشتند.

 آیفکس 115 واحد 
افزایش یافت

در جریان معامالت امروز، )سه شــنبه، 
بیستم و ســوم شــهریور ماه( شاخص کل 
فرابورس با افزایش ۱۱5.6۸ واحدی به رقم 
۲۲ هزار و ۲۴5 واحد رسید.به گزارش پایگاه 
خبری بازار سرمایه )سنا(، برپایه معامالت 
چهارمین روز هفته فرابــورس ایران، بیش 
از ۲ میلیــارد و 7۸۱ میلیون ســهم، حق 
تقدم و اوراق بهــادار بــه ارزش ۱66 هزار و 
۹7۰ میلیارد ریال دادوستد شد.در جریان 
معامالت امــروز فرابورس ایران، شــرکت 
پلیمر آریاساســول با 3۹ واحد، شــرکت 
فوالد هرمزگان جنوب با 3۴ واحد، شرکت 
پتروشــیمی زاگرس با 3۴ واحد، شــرکت 
ســهامی ذوب آهن اصفهان بــا ۱۸ واحد و 
بانک دی با ۱3.5۸ واحد بیشــترین تاثیر 
مثبت را بر رشد شاخص داشتند.در مقابل، 
بیمه پاســارگاد با ۱3۸.۸۴واحد، شرکت 
صنعتی مینو با 7.5۲ واحد، شــرکت تولید 
نیروی برق دماوند با ۴ واحد، شرکت صنایع 
پتروشیمی تخت جمشــید با ۲.77 واحد و 
شرکت سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات 
با ۱.67 واحد بیشــترین تاثیــر منفی را بر 

شاخص فرابورس داشتند.

از شنبه انجام می شود؛
آغاز پذیره نویسی صندوق 

سرمایه گذاری ثروت 
داریوش

پذیره نویســی صندوق سرمایه گذاری 
ثروت داریوش از روز شــنبه ۲7 شــهریور 

۱۴۰۰ به مدت ۴ روز کاری آغاز می شود.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار 
سرمایه )سنا(، صندوق ســرمایه گذاری 
ثروت داریــوش در نظــر دارد واحدهای 
ســرمایه گذاری خود را براســاس مجوز 
شــماره ۱۲۲/۸۹3۴5 مورخ ۱7 شهریور 
ماه ۱۴۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، از 
طریق بازار ابزارهــای نوین مالی فرابورس 
ایران به مدت ۴ روز کاری پذیره نویســی 

کند.
صنــدوق،  ایــن  فعالیــت  حــوزه 
سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله 
سهام و حق تقدم ســهام پذیرفته شده در 
بورس تهــران و فرابورس ایــران، گواهی 
سپرده کاالیی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، 
سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. 
موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد 
پذیره نویســی یا تعهد خرید اوراق بهادار با 
درآمد ثابت است. خصوصیات دارایی های 
موضــوع ســرمایه گذاری و حــد نصاب 
سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه 

ذکر شده است.
براســاس این اطالعیــه، دوره فعالیت 
صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت 
که توســط ســازمان به نام صندوق صادر 

می شود به مدت نامحدود است.
تعداد کل واحدهای ســرمایه گذاری، 
یک میلیون و 5۰۰ هزار واحد اعالم شــده 
اســت که نیمی از آن ممتاز و نیمی دیگر 

سهام عادی هستند.
حداقل سرمایه صندوق سرمایه گذاری 
ثــروت داریــوش، ۱۰۰ میلیــارد ریال و 
حداکثر ســرمایه، یک هزار میلیارد ریال 

اعالم شده است.
ارزش مبنای هر واحد ســرمایه گذاری 
۱۰ هــزار ریــال، تعــداد واحدهــای 
ســرمایه گذاری ممتاز یک میلیون واحد، 
حداقل تعداد واحدهای ســرمایه گذاری 
عادی قابل پذیره نویســی 6 میلیون واحد 
و حدکثــر آن ۹۹ میلیون واحــد و تعداد 
واحدهای سرمایه گذاری قابل انتشار ۱۰۰ 

میلیون واحد است.

با انتشار اطالعیه ای
فهرست شرکت های انتقالی 

در فرابورس اعالم شد
فهرست شرکت های انتقالی از بازار دوم 
به اول و بر عکس در فرابــورس ایران اعالم 

شد.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه 
)ســنا(، شــرکت فرابورس ایران با انتشار 
اطالعیه ای، فهرست شرکت های انتقالی از 
بازار دوم به بازار اول، شرکت های انتقالی از 
بازار اول به بازار دوم و نیز شرکت های دارای 
مهلت به منظور احراز شرایط بازار اول این 

شرکت را اعالم کرد.
براساس این اطالعیه، در راستای اجرای 
»دســتورالعمل پذیرش، عرضــه و نقل و 
انتقــال اوراق بهادار در فرابــورس ایران« 
مصوب ۲5 فروردین ۱3۸۸ و اصالحیه های 
بعدی، طبقه بندی شــرکت های پذیرفته 
شده در بازارهای اول و دوم این بورس طبق 
مواد 7 مکرر و 7 مکرر یک آن دستورالعمل 

صورت گرفت.
این اطالعیه می افزاید: به شرکت های 
پذیرفته شده در بازار اول فرابورس که فاقد 
یک یا تعدادی از شــروط هستند، حداکثر 
تا تاریــخ طبقه بندی بعــدی، مهلت داده 
می شود تا شرایط ابقا در بازار اول فرابورس 
را بدســت آورنــد. در صورت عــدم احراز 
این شــرایط در تاریخ طبقه بندی بعدی، 
شــرکت های مذکور به بازار دوم فرابورس 

منتقل خواهند شد.
با توجه بــه اتمام مهلت اعطا شــده به 
شرکت هایی که در بررسی های سال ۱3۹۹ 
فاقد یک یا تعدادی از شــروط ذکر شده در 
بازار اول بوده و در بررسی های سال جاری 
نیز نتوانســته اند شــرایط مذکور را احراز 
کنند، نماد این شرکت ها از بازار اول به دوم 

فرابورس منتقل می شود.
زمان انتقــال نماد شــرکت های ذکر 
شده از بازار دوم به اول فرابورس و برعکس 

متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.

اولین عرضه اولیه به روش ترکیبی در فرابورس انجام شد

»توسن« 7۶3 تومانی در بازار اول

تشریح ویژگی های مهم شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز در آستانه عرضه اولیه سهام

صادرات محصوالت شکام به 2۰ کشور دنیا

امروز برای نخســتین بار ســهام شرکت توسعه ســامانه های 
نرم افــزاری نگین در نمــاد »توســن«  بــه روش ترکیبی و طی 
دو مرحله در فرابــورس ایران عرضه شــد.به گــزارش مدیریت 
ارتباطــات فرابورس ایران، عرضــه اولیه ۱۰ درصد از کل ســهام 
این شــرکت به صورت ترکیبی و طی دو مرحله انجام شــد به این 
ترتیب که در مرحله اول سرمایه گذاران واجد شرایط طی رقابتی، 
اقدام به کشــف قیمت و خرید ســهام کرده و در مرحله دوم سایر 

سرمایه گذاران با قیمت کشف شده، سهام »توسن« را خریدند.
رقابت 1۵8 صندوق برای کشف قیمت

این گزارش حاکی اســت امروز ۱5۸ سرمایه گذار واجد شرایط 

در کشف قیمت توسن مشارکت کردند و 763۰ ریال، هر سهم این 
شرکت قیمت خورد.بیشــترین حجم تخصیص یافته سهام توسن 
به هر سرمایه گذار واجد شــرایط تعداد 65۰ هزار و ۸۰۴ سهم این 
شرکت بود و صندوق های ســرمایه گذاری در مجموع سفارش ۲ 
میلیــارد و 373 میلیون و 657 هزار و 5۰۰ ســهمی را برای خرید 
سهام توسن در سامانه معامالت ثبت کردند.سرمایه گذاران واجد 
در عرضه اولیه منظور صندوق های ســرمایه گذاری قابل معامله و 
صندوق های سرمایه گذاری مشترک ثبت شده نزد سازمان بورس 
و اوراق بهادار هســتند که در فرایند کشف قیمت توسن با یکدیگر 

رقابت کردند.

مشارکت بیش از 2 میلیون کد حقیقی
از ســوی دیگر در مرحله دوم عرضه اولیه سهام توسن نیز سایر 
ســرمایه گذاران با قیمت کشف شــده طی مرحلــه اول، اقدام به 
خرید ســهام کردند. به این ترتیب ۲ میلیون و ۹۸ هزار و 635 کد 
معامالتی در مرحله دوم این عرضه مشــارکت کردند که به هر کد 

معامالتی حداکثر 5۰ سهم تخصیص پیدا کرد.
مهم ترین مزیت های توسن از نگاه مدیرعامل

در جریان نشســت خبری معرفی ظرفیت های این شــرکت، 
مدیرعامل توســن با اعالم اینکه شــرکت توســعه ســامانه های 
نرم افزاری نگین 7۰ درصد از سود سال ۹۹ یعنی 7۱ تومان به ازای 
هر سهم را تقســیم کرده، گفته بود: دارایی های مشهود و نامشهود 
این شــرکت رقمی بین ۱6۰۰ تا ۱7۰۰ میلیارد تومان است که از 
نگاه ما، کارکنان این مجموعه و تفکر آینده ســازی و نوآفرینی در 

توسن، دارایی واقعی به شمار این مجموعه به شمار می روند.
ولی اله فاطمی اردکانی بــا تاکید بر اینکه اگر فنــاوری، به روز 
نشــود، فرصت های تجاری نســل های قبلی نیز کم کــم از بین 
می رود، اظهار کرده بود: شرکت توســن امروز توانسته نسل سوم 
نرم افزارهای خود را به بازار عرضه کند تا بانک های کشــور را برای 
ورود به بانکداری دیجیتال که به بانکداری شــناختی نیز معروف 
بوده و بر مبنای هوش تجــاری و هوش مصنوعی طراحی شــده 
اســت، آماده  کند.به گفته وی توسن از محدود مجموعه های فعال 
در حوزه نوآوری است که بدون ســرمایه گذار و حمایت مستقیم 
یک بانک، فعالیت خود را شروع کرد و در حال حاضر سرمایه آن به 

۲۰۴ میلیارد تومان رسیده است.

صبح روز جاری شــرکت صنایع شــیمیایی 
کیمیاگران امروز، در نشســت خبری یک دیدار 
یک عرضــه فرابورس ایــران توســط مدیران 
این مجموعــه معرفی و مهم تریــن نقاط قوت و 
ویژگی های شکام برای ســهامداران آینده این 

مجموعه تشریح شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، 
سید محمدرضا موســوی اصفهانی مدیرعامل 
شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز، صبح 
روز جاری در اولین نشســت ویــژه معرفی این 
شرکت به تاریخچه آن اشــاره کرد و گفت: این 
شرکت در سال 7۴ تاسیس شد و در سال 76 به 

بهره برداری رسید.
وی با اشاره به اینکه شرکت صنایع شیمیایی 
کیمیاگــران امروز، پــس از دو دهــه فعالیت، 
تصمیم به ورود به بازار سرمایه گرفت و بخشی از 
ســهام آن با نماد معامالتی »شکام« به زودی در 
فرابورس عرضه می شــود، اظهار داشت: در دهه 
۸۰ از تولید مــواد اولیه شــیمیایی، وارد عرصه 

تولید مواد اولیه دارو شدیم.
رشد دو برابری تولید طی سه سال

موســوی اصفهانی به رشــد دو برابری تولید 
طی سه سال اخیر اشاره کرد و گفت: استراتژی 
رشدوتوسعه شرکت به سمت تولید مواد موثره 

دارو حرکت کرده است.
مدیرعامــل شــرکت صنایــع شــیمیایی 
کیمیاگــران امــروز بــا بیــان اینکــه اکثر 
داروهای شــیمیایی بر پایه مواد نفتی ساخته 
می شــود و تمام بحث ارزش افزوده کشور در 

همین بخش اســت که مواد نفتی بــه مواد با 
ارزش افزوده باالتر تبدیل شــوند، افزود: بیش 
از ۹7 درصد داروهــای موردنیــاز در داخل 
کشور تولید می شــود، اما صنعت دارو به مواد 
اولیه وارداتی وابســته اســت. به همین دلیل 
باید مواد موثــره دارویی را در داخل کشــور 
تولید کرده و در این زنجیره به صورت عمودی 
به ســمت باال حرکت و مواد اولیه تولید دارو را 

از پایه مواد نفتی تولید کنیم.
به گفتــه وی در اوایل امســال مــاده اولیه 

آسپرین تولید و راهی بازار شد.
معافیت مالیاتی صادرات

موســوی اصفهانــی خاطرنشــان کــرد: 
دارایی های نامشــهود کیمیاگران امروز دارای 
ارزش باالیــی اســت و در عین حــال معافیت 
مالیاتی برای صادرات شکام وجود دارد که مزیت 

بزرگی برای این مجموعه محسوب می شود.
تراز مثبت صادراتی

مدیرعامل شکام با اشــاره به اینکه یک سوم 
فروش شرکت، صادراتی اســت، عنوان کرد: با 
وجود تحریم ها محصوالت تولیــدی را به بیش 
از ۲۰ کشور از جمله هندوستان صادر می کنیم 
و رقابت پذیــری باالیی داریــم. همچنین تراز 
صادرات نسبت به واردات مثبت است و طی سه 
ســال اخیر، از لحاظ حجمی، تولیدات مجموعه 
دو برابر شده و به ســمت تکمیل زنجیره ارزش 

حرکت می کنیم.
وی با اشــاره به اینکه ســرمایه شرکت ۹۰ 
میلیارد تومان اســت و طی 5 سال اخیر سرمایه 

آن 5 برابر شده اســت، اظهار داشت: واحدهای 
تولیدی شــرکت اتوکســیالت، مترونیدازول، 
پروپیلــن گالیکول، اتیلن گالیکــول و ضدیخ، 

استامینوفن و آسپرین است.
استراتژی های سرمایه گذاری در حوزه 

دارو
وی دلیل استراتژی سرمایه گذاری در حوزه 
دارو را تحریم ها و واردات کشــور در حوزه مواد 
موثره دارو دانســت و ادامه داد: بر همین اساس 
در حوزه داروهای پرمصرف، بیماری های مزمن 
و مرتبط با کهن ســالی تولید مواد موثره دارویی 

را آغاز کردیم.
مدیرعامــل شــکام درباره جایگاه شــرکت 
در صنعت نیز این گونه توضیــح داد: در اختیار 
داشتن تکنولوژی و دانش فنی تولید محصوالت 
شیمیایی پیشرفته، ســهم بازاری باال در عمده 
محصوالت تولیــدی، مزیت رقابتــی در تولید 
محصــوالت دانش بنیان در حوزه مــواد موثره 
دارویی جایگاه ویژه ای را در اختیار این مجموعه 

قرار داده است.
مهم ترین ویژگی های شکام

موســوی اصفهانــی در ادامه بــه مهم ترین 
ویژگی های شــرکت اشــاره کرد و گفت: شکام 
اولین واحد در کنار پتروشــیمی شــازند است 
که نشان از موقعیت اســتراتژیک شرکت دارد. 
همچنین یکی از ۴ تولیدکننده مترونیدازول در 
دنیا، تنها تولیدکننده PEG و MPG در ایران و 
دومین تولیدکننده اســتامینوفن و آسپرین در 

کشور است.

شکام، در رده سهام رشدی
در ادامــه ایــن مراســم غالمرضــا گل گیر 
مدیرعامل شرکت کارگزاری امین آوید به عنوان 
مشاور پذیرش شرکت »شــکام« در فرابورس، 
گفت: شــرکت صنایع شــیمیایی کیمیاگران 
امروز، یک شــرکت دانش بنیان در حوزه تولید 
مواد اولیه دارویی و همچنین پایین دستی مواد 

شیمیایی و باالدستی مواد دارویی است.
به گفته وی دانش قوی در این مجموعه باعث 
رشد بســیار خوب شرکت شــده و از همین رو، 
سهام شــرکت شکام در رده ســهام رشدی قرار 

می گیرد.
وی به نقاط قوت این مجموعه اشــاره کرد و 
افزود: در اختیار داشــتن پروژه های توسعه ای 
متعــدد، از نقاط قوت این شــرکت اســت که 
با تامین مالــی از طریق ورود به بازار ســرمایه و 
عرضه سهام، سرعت اجرای طرح های توسعه ای 

آن افزایش می یابد.
گل گیر با اشــاره به اینکــه در صنعت دارو 
عمدتا ارز از کشور خارج می شــود، افزود: اما 
در این شــرکت، تــراز ارزی مثبت اســت و با 
توجه به صــادرات به بیش از ۲۰ کشــور، نیاز 
به تامیــن ارز بــرای تامین مــواد اولیه را هم 

برطرف کرده است.
وی ادامه داد: محصوالت این شرکت از شمول 
قیمت گذاری دســتوری خارج است. همچنین 
تنوع محصوالت و ریسک پایین شرکت صنایع 
شــیمیایی کیمیاگران امروز، توان رقابتی را در 

شرایط مختلف بازار به خوبی مهیا کرده است.

نشســت خبری یک دیدار، یــک عرضه به 
مناسبت پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری 
ثروت داریوش با نماد معامالتی »داریوش« در 

فرابورس برگزار شد.
به گــزارش مدیریت ارتباطــات فرابورس 
ایران، در ابتدای این نشســت، همایون دارابی 
مدیرعامل شــرکت ســبدگردان داریوش با 
اشاره به اینکه این ســبدگردان از ۹ ماه گذشته 
فعالیت خود را شروع کرده است، گفت: در این 
مدت تمام تالش خود را برای بســط و توسعه 
سرمایه گذاری غیرمســتقیم به کار گرفته ایم 
و در همین حــال تمرکز قابــل مالحظه ای بر 
توسعه فعالیت های سبدگردان معطوف کرده 
و با راه اندازی شرکت سرمایه گذاری داریوش، 
صندوق اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش و 
دریافت مجوز عرضه و پذیرش در حال تبدیل به 
یک گروه مالی با توان ارائه تمامی خدمات بازار 

سرمایه هستیم.
مدیرعامــل ســبدگردان داریــوش بــه 
پذیره نویسی روز جاری صندوق ثروت داریوس 
اشــاره کرد و ادامه داد: صندوق ثروت داریوش 
که امروز بــا نمــاد »داریــوش« در فرابورس 
پذیره نویســی می شــود دومیــن صندوق 
شرکت سبدگردان است که با تمرکز بر خرید 
ســهام درصدد ارائه خدمات ســرمایه گذاری 

غیرمستقیم به سرمایه گذاران است.
سرمایه گذاری غیرمستقیم مهم ترین 

زمینه برای توسعه پایدار بازار سرمایه
وی سرمایه گذاری غیرمستقیم را مهم ترین 
زمینه برای توسعه پایدار بازار سرمایه دانست و 
اظهار داشت: این موضوع در شرایط حال حاضر 
ضعف بازار سرمایه است چراکه تنها کمتر از 3 
درصد دارندگان کدهای فعــال صندوق های 
ســهامی دارند و مابقی به صورت مســتقیم 

معامالت خود را انجــام می دهند، این در حالی 
اســت که صندوق ها با ریسک کمتر به واسطه 
حضــور مدیــران توانمند و همچنیــن نبود 
ریسک نقد شوندگی، شــرایط بهتری را برای 

سرمایه گذاران فراهم می کنند.
توسعه سرمایه گذاری غیرمستقیم با 

تغییر دستورالعمل عرضه های اولیه
دارابی با تاکید بر اینکه امروز بر اســاس آمار 
تنها ۱۱درصد ارزش صندوق های بازار سرمایه 

مربوط به 77 صندوق سهامی است، گفت: هر 
چند این رقم نسبت به ســال قبل رشد داشته 
اما هنوز برای رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله 

دارد.
مدیرعامل ســبدگردان داریوش بخشی 
از این فاصله را فرهنگی و آموزشــی دانست 
و تصریح کرد: بخشــی نیز به کمبــود انواع 
صندوق هــای ســهامی موردنیاز بــازار به 
خصــوص صندوق های صنعتی یا ســکتور 
فاند یا صندوق های با ریســک های مشخص 

مربوط می شود.
وی با تاکید بر اینکه صندوق ثروت داریوش 
با رویکرد ریســک متوازن، ســرمایه گذاری 
بنیادی، نگاه به آینده و خرید سهام ارزان به بازار 
وارد می شــود، گفت: همچنین دستورالعمل 
جدیــد عرضه هــای اولیه موقعیــت بهتری 
را به صندوق های ســهامی می بخشــد، این 
طرح می تواند بــه بهبود رویکــرد عمومی به 

سرمایه گذاری غیرمستقیم کمک کند.
دارابی در ادامه اظهار داشــت: این صندوق 
با متولی گــری وانیا نیک تدبیر،حسابرســی 
هوشیار ممیز، بازارگردانی اکسیرسودا کاریزما 
امروز عرضه می شــود و امید است ۹۹میلیون 
واحد پذیره نویســی در کمترین زمان ممکن 

انجام شود.

آغاز پذیره نویسی یک صندوق سرمایه گذاری سهامی در فرابورس
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تحلیل

یک هفته پس از ابالغ

افشای »فهرست زمین و ساختمان« ۸۰ ناشر
تا لحظه تدوین ایــن گــزارش )۱۰ صبح ۲۴ 
شهریور ۱۴۰۰( و با گذشت کمتر از 7 روز از انتشار 
ابالغیه ســازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر الزام 
افشای جزییات زمین و ساختمان ناشران بورسی 
و فرابورســی، حدود ۸۰ ناشــر فهرســت زمین و 
ساختمان خود را به طور جداگانه و با عنوان »افشای 
فهرست زمین و ســاختمان« در ســامانه کدال 
منتشر کردند.  به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه 
)سنا(، براســاس مصوبه مورخ ۲6 تیرماه ۱۴۰۰، 
هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تمامی 
ناشران ثبت شده نزد سازمان موظف شدند فهرست 
زمین و ساختمان های خود را مانند الگوی منتشر 
شده از سوی »سازمان«، در گزارش فعالیت هیأت 
مدیره به مجامع عمومی عادی سالیانه یا عادی به 
طور فوق العاده، افشا کنند.در ابالغیه هفته گذشته 
مدیر نظارت بر ناشران سازمان، جدولی پیوست شد 
که بر این اساس، فهرســت زمین و ساختمان های 
ناشــران، باید طبق مختصات عنوان شده در این 
جدول، منتشر شــود همچنین مبالغ مندرج در 
جدول یاد شــده باید با مبالغ متناظــر آنها طبق 
آخرین صورت های مالی ســاالنه حسابرسی شده 
مطابقت داشته باشد.ناشــران توجه داشته باشند 
که اجرای این ابالغیه تا تاریخ ۱5 مهر ۱۴۰۰ الزم 
االجرا است.  در ادامه اسامی شرکت هایی که تا این 
لحظه  )۱۰ صبح ۲۴ شــهریور ۱۴۰۰( به افشای 
فهرســت زمین و ســاختمان خود پرداختند به 

تفکیک صنعت آمده است.  
صنعت سرمایه گذاری

 ۲۱ شرکت در »صنعت سرمایه گذاری« فهرست 
زمین و ساختمان خود را در ســامانه کدال منتشر 
کرده اند. این شــرکت ها شامل شــرکت سرمایه  
گذاری آوا نوین، شــرکت ســرمایه  گذاری بهمن، 
مدیریت ســرمایه  گذاری کوثر بهمن، گروه صنایع 

بهشهر، ســرمایه گذاری لقمان، ســرمایه گذاری 
ساختمان نوین، ســرمایه گذاری بوعلی، سرمایه 
گذاری افتخار سهام، سرمایه گذاری توسعه صنعت 
و تجارت، ســرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا، 
ســرمایه گذاری توســعه ملی، ســرمایه گذاری و 
خدمات مدیریت صندوق بازنشســتگی کشوری، 
سرمایه گذاری سپه، سرمایه گذاری صنعت نفت، 
ســرمایه گذاری گروه صنعتی رنا، سرمایه گذاری 
پردیس، سرمایه گذاری صنایع شــیمیائی ایران، 
سرمایه گذاری استان گیالن، سرمایه گذاری استان 
قم، سرمایه گذاری توســعه ملی، توسعه اقتصادی 

آرین وسرمایه گذاری صنایع پتروشیمی هستند.
صنعت محصوالت شیمیایی

شــرکت های پاکســان، گلتــاش، لعابیران، 
کلرپارس، صنایع شــیمیایی کیمیاگران امروز، 
پتروشــیمی تندگویان، محصوالت شــیمیایی، 
پتروشــیمی فن آوران، مدیریت صنعت شوینده 
توسعه صنایع بهشهر نیز شرکت هایی هستند که 
در »صنعت محصوالت شیمیایی« جزییات زمین 

و ساختمان خود را منتشر کرده اند.  
صنعت محصوالت غذایی و آشامیدنی به 

جز قند و شکر
در شــرکت های صنعت محصــوالت غذایی 
و آشــامیدنی به جز قند و شــکر نیز شرکت های 
ســالمین، شــوکو پارس، نوش مازندران، توسعه 
صنایع بهشــهر، صنعتــی مینو نیــز در صنعت 
محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر به 

افشای فهرست زمین و ساختمان خود پرداختند.  
صنعت فعالیت هــای کمکی به نهادهای 

مالی واسط
شرکت های بورس انرژی ایران، تامین سرمایه 
امین در صنعت فعالیت هــای کمکی به نهادهای 
مالی واسط به افشــای فهرست زمین و ساختمان 

خود پرداختند.
صنعت الستیک و پالستیک

شرکت های صنایع الستیکی سهند، تولیدی 
ایران تایر، کویر تایر و کارخانجات پالسکوکار سایپا 
در صنعت الستیک و پالستیک به افشای فهرست 

زمین و ساختمان خود پرداختند.
صنعت محصوالت چوبی

شــرکت صنایع چوب خزر کاســپین نیز تنها 
شــرکتی اســت که در صنعت محصوالت چوبی 
جزییات فهرست زمین و ساختمان خود را منتشر 

کرده است.  
صنعت سایر واسطه گری های مالی

شــرکت های لیزینــگ آریادانا، واســپاری 
گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان در صنعت سایر 
واسطه گری های مالی به افشای فهرست زمین و 

ساختمان خود پرداختند.
صنعت هتل و رستوران

مجتمــع هــای گردشــگری و امــور رفاهی 

کارگزاران پارس نیز تنها شــرکتی اســت که در 
صنعت هتل و رستوران به افشای جزییات زمین و 

ساختمان خود پرداخته است.  
صنعت مواد و محصوالت دارویی

شرکت های داروسازی آوه سینا، گروه دارویی 
سبحان و داروسازی امین، دارویی رازک، داروسازی 
شهید قاضی، پارس دارو، پخش هجرت، تولید مواد 
اولیه داروپخــش نیز به افشــای اطالعات زمین و 
ساختمان خود در صنعت مواد و محصوالت دارویی 

پرداختند.  
صنعت انبوه ســازی، امالک و مستغالت 
/ صنعت بیمه وصندوق بازنشستگی به جز 

تامین اجتماعی
شرکت تأمین مســکن جوانان تنها شرکت در 
صنعت انبوه ســازی، امالک و مستغالت و شرکت 
بیمه زندگــی خاورمیانه تنها شــرکت در صنعت 
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 
هســتند که اطالعات زمین و ساختمان خود را در 

سامانه کدال منتشر کرده اند.
صنعت خودرو و ساخت قطعات

در صنعت خودرو و ساخت قطعات شرکت های 
بهمن دیزل، مهرکام پارس، ایــرکا پارت صنعت 
)کاربراتور ایران(، به افشــای اطالعــات زمین و 

ساختمان خود پرداختند.  
صنعت زراعت و خدمات وابسته

شرکت های دامداری تلیســه نمونه، کشت و 
دام گلدشت نمونه اصفهان نیز در صنعت زراعت و 
خدمات وابسته اطالعات زمین و ساختمان خود را 

منتشر کرده اند.  
صنعت فلزات اساسی

در صنعت فلزات اساسی نیز شرکت های پارس 
فوالد سبزوار، مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع 
معدنی خاورمیانه، فوالد آلیاژی ایران، فروسیلیسیم 
خمین، فروســیلیس ایران، آهن و فــوالد ارفع ، 
آلومتک و آلومراد به افشــای اطالعــات زمین و 

ساختمان خود پرداخته اند.
صنعت ســیمان، آهک و گــچ/ صنعت 

ماشین آالت و تجهیزات
کارخانجات سیمان صوفیان، سیمان شاهرود و 
سیمان خزر در صنعت سیمان، آهک و گچ و شرکت 
تکنو تار در صنعت ماشین آالت و تجهیزات جزییات 

زمین و ساختمان خود را منتشر کرده اند.  
صنعت استخراج کانه های فلزی / صنعت 

حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
در صنعت اســتخراج کانه های فلزی شرکت 
های تجلی توسعه معادن و فلزات، مواد ویژه لیا و در 
صنعت حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات شرکت 
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان اطالعات زمین 

و ساختمانشان را افشا کرده اند.  
صنعت انبوه سازی، امالک و مستغالت/ 

صنعت استخراج سایر معادن

شرکت های بهساز کاشانه تهران و تامین ماسه 
ریخته گری به ترتیب در صنایع انبوه سازی، امالک 
و مستغالت و نیز اســتخراج سایر معادن اطالعات 

زمین و ساختمان خود را منتشر کرده اند.  
صنعت تجــارت عمده فروشــی به جز 
وسایل نقلیه موتور/ صنعت ماشین آالت و 

دستگاه های برقی
شرکت توسعه بازرگانی آهن و فوالد میالد تنها 
شرکتی است که در صنعت تجارت عمده فروشی به 
جز وسایل نقلیه موتور و نیز شرکت پارس سویچ در 
صنعت ماشین آالت و دستگاه های برقی به افشای 

جزییات زمین و ساختمان پرداختند.  
صنعت سایر محصوالت کانی غیرفلزی/ 

صنعت رایانه و فعالیت های وابسته به آن
شــرکت های تولیدی و خدمات نســوز توکا، 
فرآورده های نسوز آذر در صنعت سایر محصوالت 
کانی غیرفلزی و نیز شرکت توسعه سامانه های نرم 
افزاری نگین در صنعت رایانه و فعالیت های وابسته 
به آن جزییات زمین و ساختمان خود را در سامانه 

کدال افشا کردند.  
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

شرکت های تامین سرمایه امید، سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه نیز در صنعت 
فعالیــت های کمکی بــه نهادهای مالی واســط 

جزییات زمین و ساختمان خود را منتشر کردند.  
صنعت بانک ها و موسســات اعتباری/ 
صنعت استخراج نفت گاز و خدمات جنبی 

جز اکتشاف
بانک ملت در صنعت صنعت بانک ها و موسسات 
اعتباری و  شرکت مهندســی و ساختمان صنایع 
نفت در صنعت استخراج نفت گاز و خدمات جنبی 
جز اکتشاف اطالعات زمین و ســاختمان خود را 

منتشر کردند.
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بازار سرمایه

درج نمــاد ۲ اوراق مرابحــه و یک صندوق ســرمایه گذاری در 
ســامانه پس از معامالت انجام شــد.به گزارش پایگاه خبری بازار 
سرمایه )ســنا( و به نقل از ســمات، درج نماد »ذاراد۹۰« متعلق به 
اوراق مرابحه عام دولت۹۰، شــرایط خــاص ۱۴۰5۰۲۱7 تعداد 
3۰ میلیون ورقه و ارزش اســمی یک میلیون ریال در سامانه پس 
از معامالت صــورت گرفت.همچنین کد و نام عرضــه کننده این 

اوراق »وزارت امور اقتصادی و دارایــی و کارگزار ناظر عرضه کننده 
»کارگزاری بانک مرکزی« است.از سویی دیگر، درج نماد »ذکرمان 
۰3« متعلق به اوارق مرابحه موتور ۱۴۰3۰6۱۴ با سرمایه 3 میلیون 
و 5۰۰ هزار سهم و قیمت اسمی یک میلیون ریال در سامانه پس از 
معامالت صورت گرفت.افزون بر این، کد و نام بازارگردان این اوراق 
»ذذذ۰۰۴۲3«، نام عرضه کننده »شــرکت واســط مالی شهریور 

سوم، کارگزار بازارگردان »توســعه صادرات ایران« و کارگزار ناظر 
عرضه کننده »کارآمد« اســت.بر اســاس اطالعیه منتشر شده از 
سوی سمات، درج نماد صندوق ســرمایه گذاری ثبات ویستاد-د 
»ذژثبات« نیز با ســرمایه ۴۰۰ میلیون واحد، ارزش اسمی ۱۰ هزار 
ریال بــا ۴ میلیون واحد ســرمایه گذاری ممتاز در ســامانه پس از 

معامالت صورت گرفت. 

4 نماد و یک صندوق در سامانه پس از معامالت درج شد
خبرمیز خبر 

 حمایت بهارستانی ها 
از بورس انرژی

عرضه نفت و فراورده هــای آن از طریق 
بورس انرژی ایران به صورت منظم و مستمر 

هرچه سریع تر باید اجرایی شود.
نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای 
اسالمی با بیان مطلب فوق به پایگاه خبری 
بازار سرمایه )ســنا( گفت: عرضه نفت خام، 
نفت کوره و میعانــات گازی از طریق بورس 
انرژی ایران موضوعی اســت که کمیسیون 
انرژی به طور جدی به آن ورود کرده و پیگیر 

اجرای آن است.
هادی بیگی نــژاد در این باره افــزود: با 
عرضه نفت خام، نفت کوره و میعانات گازی 
در بورس انرژی، شاهد شفاف سازی هر چه 
بیشتر در بحث مربوط به میزان دقیق فروش 

آن خواهیم بود.
وی ادامه داد: در صورت باور به شفافیت 
و اتخاذ سیاســت ها و تدابیر مناسب جهت 
اســتفاده از ظرفیت های بازار سرمایه این 
امکان وجود دارد که نفت و فراورده های آن 

از طریق بورس انرژی عرضه شود.
عضو کمیســیون انرژی مجلس تاکید 
کرد: عرضه نفت و فراورده های آن از طریق 
بورس انرژی ایران به صورت منظم و مستمر 

هرچه سریع تر باید اجرایی شود.
وی گفت: مجلس معتقد است با اجرای 
این قانون در یک فضای شفاف، شاهد میزان 
فروش نفــت و خرید فراورده هــای نفتی 

خواهیم بود.
نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای 
اسالمی خاطر نشان کرد: با عرضه نفت خام 
و کوره در بورس انــرژی اعتبارات بودجه ای 
شفاف تر شده و مجلس شــورای اسالمی 

نظارت کامل بر اجرای آن خواهد داشت.

رییس سازمان بورس و اوراق 
بهادار خبر داد

بهبود خدمات دهی در بازار 
سرمایه با ایجاد رقابت بین 
شرکت های سپرده گذاری

به دنبال اجرایی شــدن دســتورالعمل 
اعطای مجــوز ســپرده گذاری رقابت بین 
شرکت های سپرده گذاری شکل می گیرد 
که این امر بهبود روند خدمات دهی در بازار 

سرمایه را به همراه می آورد.
»محمدعلی دهقــان دهنوی«، رییس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو 
با پایگاه خبری بازار ســرمایه ایران به ارائه 
توضیحاتی درخصوص تهیه دستورالعمل 
جدید مبنی بر اعطای مجوز سپرده گذاری 
پرداخت و گفت: شرکت ســپرده گذاری، 
شرکتی است که بحث تســویه معامالت و 
نگهداری اطالعات سهامداران را انجام می 

دهد.
وی اظهار داشت: نکته مهم این است که 
باید در بازار مالی رقابت بین شرکت ها ایجاد 
شــود تا این رقابت منجر به ارتقای کمیت و 

کیفیت خدمات شود.
دکتر دهقان دهنوی بــه هدف از اجرای 
این تصمیم اشــاره کرد و گفت: هدف از این 
اقدام این اســت که مجوزی برای ســپرده 
گذاری وجود داشته باشــد تا اگر مجموعه 
هــای توانمند دیگــری وجــود دارند که 
می توانند خدمات بهتــر و با کیفیت تری را 
به ســهامداران ارائه دهند قادر به دریافت 
مجوز باشند.رییس ســازمان بورس و اوراق 
بهادار اظهار داشــت: اجرایی شــدن این 
تصمیم منجر به ایجاد رقابت بین شــرکت 
های سپرده گذاری می شــود که این امر به 
دنبال خود بهبود روند خدمات دهی در بازار 
سرمایه را به همراه می آورد.وی با بیان اینکه 
در کنار اقداماتی که برای بهبود وضعیت بازار 
سرمایه انجام شــده این اقدام نیز در دستور 
کار قرار گرفت تا خدمات دهی بهتری از این 
طریق در اختیار سهامداران قرار گیرد، گفت: 
ارزیابی ما از این اقدام این اســت که نهایی 
شــدن این اتفاق به نفع بازار ســرمایه تمام 
می شــود، به همین دلیل به دنبال فعالیت 
های توسعه ای، در راستای انحصارزدایی از 
این حوزه هستیم.دکتر دهقان دهنوی در 
ادامه گفتگو با سنا، به موضوع احراز هویت در 
نامه ابالغ شده روز گذشته اشاره کرد و گفت: 
این موضوع مساله جداگانه دیگری است که 
به آن پرداخته شــد، در قانون تصریح شده 
همه افرادی که در حــال فعالیت بازارهای 
مالی هســتند باید احراز هویت شــوندکه  
سامانه سجام این وظیفه را به درستی پیش 
می برد و احراز هویت از طریق این ســامانه 
به درستی و به سهولت در حال انجام است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید 
بر اینکه شرکت سپرده گذاری زمان بندی 
مربوط به احراز هویت را برای افرادی که تا به 
حال احراز هویت نشده اند اعالم کرده است، 
گفت:  درخواست ما از سهامداران این است 
که هر چه زودتر احراز هویت را در دستور کار 
خود قرار دهند و آن را برای نظم بخشیدن به 

معامالت بازار به اجرا برسانند.

یک کارشناس بازار سرمایه 
مطرح کرد

قیمت گذاری دستوری عامل 
ایجاد ریسک و ابهام در 

بورس
با توجه به اینکه قیمت گذاری دســتوری 
عامل ایجاد ریســک و ابهام اســت؛ بنابراین 
فعاالن بازار سهام همگی مخالف ادامه چنین 

روندی در اقتصاد کشور هستند.
ایمان مقدسیان، کارشناس بازار سرمایه 
مهمترین ریسک فعلی تهدیدکننده معامالت 
بورس را وجود ابهام در سیاســت گذاری ها 
و قیمت گذاری دســتوری عنــوان کرد و به 
خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران )سنا( 
گفت: قیمت گذاری دســتوری عاملی است 
که می تواند شرکت های بورسی را با مشکل 
مواجه کند و حاشیه ســود سهام شرکت ها را 

تحت تاثیر قرار داده و با کاهش همراه کند.
وی اظهار کرد: در ساز و کارهای مختلف، 
وجود قیمــت گــذاری دســتوری در بازار 
محصوالتی مانند سیمان و فوالد به شدت روند 
بازار سهام را تحت تاثیر قرار می دهد و منجر به 
ضرر و زیان سهام شرکت های حاضر در بورس 

می شود.
 این کارشناس بازار ســرمایه تاکید کرد: 
برخی از ریســک های بلندمدت همیشه در 
کشور وجود داشــته که با بورس همراه بوده و 
روند معامالت این بازار را تحت تاثیر خود قرار 
داده است، اما اکنون آن ریسک ها چندان در 
این بازار تاثیرگذار نیستند و در وضعیت خوبی 

قرار دارند.
وی اظهار کرد: در بازار ســهام همیشــه 
وضعیت قیمت های جهانی و کامودیتی ها بر 
روند معامالت بازار سهام تاثیرگذارند، در حالی 
که اکنون از این لحاظ نگرانی چندانی در بازار 

وجود ندارد.
مقدسیان ادامه داد: در کوتاه مدت نگرانی از 
این لحاظ در بازار وجود ندارد اما در بلندمدت 
شــرایط عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی از 
مســایل قابل اهمیت و تاثیرگذار بر معامالت 

بازار سهام خواهد بود.
به گفته این کارشــناس بازار ســرمایه، 
گزارش 6 ماهه شرکت هایی مانند پاالیشگاه 
ها محرک خوبی برای روند معامالت بازار است 
و می تواند منجر به صعود شــاخص بورس در 

بازار شود.
انتخاب رییس بانک مرکزی، ریسک 

فعلی معامالت بورس
وی به دیگر ریسک تهدیدکننده معامالت 
بورس اشاره و بیان کرد: وجود ابهام و انتخاب 
برخی از مســووالن اقتصــادی مانند رییس 
بانک مرکزی که تاکنون منصوب نشده روند 
این بازار را تحــت تاثیر قرار داده اســت زیرا 
نگرش فرد منتخب می تواند در تعیین مسیر 

معامالت بورس به شدت موثر باشد.
مقدســیان افزود: امیدواریم سیاســت 
گذاری در بازار پول به گونه ای باشد که شرایط 
بازار سرمایه را در مسیر معقول قرار دهد و بهتر 
است فرد منتخب در سیاســت گذاری های 
خود روند معامالت بازار سهام را در  نظر داشته 

باشد.
کســب بازدهی معقول از بورس تا 

پایان سال
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه 
سهامداران تا پایان ســال می توانند بازدهی 
بیشتری را نسبت به ســایر بازارهای موازی 
داشته باشند، گفت: فضا برای رشد معامالت 
بورس مهیا اســت زیرا این بازار تاکنون نرخ 
بــاالی دالر را در قیمت گــذاری های خود 

چندان لحاظ نکرده است.
وی با اشاره به اینکه تحرک مثبت در بازار 
دالر تاثیرباالیی دررشــد بازار سهام خواهد 
داشــت،  توضیح داد: برای مثال اگر نرخ دالر 
حدود ۱۰ درصد افزایش یابد؛ ممکن اســت 
زمینه کســب بازدهی حدود ۲۰ درصدی در 
ســهام برخی از شــرکت های بورسی فراهم 

شود.
مقدسیان گفت: برخی از بازارها به خصوص 
بازار مســکن که قیمت ها در آن با رشد زیاد 
همراه بوده و به سقف رســیده اند، می توانند 
منجر به رشد بازار سهام شوند زیرا بازار مسکن 
اکنون با مشکل عدم نقدشوندگی مواجه است 
که باعث شده است بورس بتواند جلوتر از دیگر 

بازارها به حرکت خود ادامه دهد.
این کارشــناس بازار سرمایه سپس اظهار 
کرد: تاکنون مالیات بر عایدی ســرمایه برای 
بورس در نظر گرفته نشــده اســت اما سایر 
بازارهــا در تیررس اعمال مالیــات بر عایدی 
سرمایه هســتند که این موضوع می تواند به 
شدت در افزایش میزان ورود نقدینگی به بازار 
سهام تاثیرگذار باشد؛ بنابراین از این لحاظ هم 
بورس بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران قرار 

خواهد گرفت.
وی به سهامداران توصیه کرد: سهامداران 
بهتر اســت در قیمت های منفی و زمان روند 
اصالحی بازار خریدار ســهام باشند، به دنبال 
این اتفاق اگر سهمی در یک روز، بدون وجود 
هیچ اتفاق و تحت تاثیر روند عادی خود منفی 
شده است باید اقدام به خرید آن سهم و اصالح 

پرتفوی خود کنند.

بازار سرمایه نیاز به گفتار درمانی ندارد؛

ماندگاری؛ شرط اول موفقیت در بورس

مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری بیمه سالمت اعالم کرد

ورود به زوایای پنهان قانون بازارسرمایه؛ ایجاد شرکت های سپرده گذاری جدید

مدیر سرمایه گذاری درآمد ثابت شرکت سبدگردان کاریزما مطرح کرد؛

تقویت فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم با عرضه اولیه ترکیبی

مدیرسرمایه گذاری شرکت »مهراقتصاد مبین« مطرح کرد

افزایش نرخ بهره بانکی شایعه ای بی اساس

بازار سرمایه نیاز به روانشناسی و گفتار درمانی ندارد بلکه نیازمند 
اقداماتی است که با تسهیل نقد شــوندگی و ایجاد اعتماد به ساز و کار 
بازار سرمایه، مانع خلق تصمیم های ناصحیح شد، بدون شک توسعه 

اقتصادی مستلزم انباشت سرمایه است.
یک کارشناس بازار ســرمایه به پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، 
گفت: بازار سرمایه بازار بزرگی است که سهامداران آن ضمن شناخت 

فضای واقعی بازار، آن را درک کرده و از آن انتظار سود دارند.
حق پرست عنوان کرد: چنانچه برای جلب نظر برخی سهامداران 
تازه کار اقدامات غیر منطقی انجام شود که آنان را به رفتارهای هیجانی 

سوق دهد، شاهد از بین رفتن اعتماد نسبت به بازار خواهیم بود.
وی ادامه داد: بازار سرمایه یک روش تامین خرید سهام نیست بلکه 

بازاری است که باید سیال باشد و تورم را کنترل کند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه؛ در سال گذشته، علی رغم همه 
افت و خیزهای موجود، توانســت منابع مالی را به سمت خود جذب و 

نوسهامدارانی که سردرگم بودند را به سمت خرید سهام هدایت کند.
وی اعالم کرد: در بازار سرمایه شــرط اول تجارت، ماندگاری است 
بنابراین سهامداران باید ضمن شناخت درست از بازار و سود و و زیان آن، 
با نگاه بلندمدت نسبت به انتخاب درست سهام اقدام کنند و دولت هم 
در این زمینه با سیاست گذاری حاکمیتی، بازار سرمایه را مانع زدایی، 
سیال سازی و راهبری کند.این فعال بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: بازار 
سرمایه نیاز به اصالح ساختاری دارد و اگر تغییر قوانین در دستور کار 
قرار نگیرد، شاهد جذب ســرمایه گذاران به بازار سرمایه نخواهیم بود.

وی افزود: اگر در سال گذشته نقدینگی های سردرگم در بازار به سمت 
تولید هدایت می شد و سیاســت گذاری صحیحی صورت می گرفت، 
شاهد ضرر و زیان سهامداران نبودیم.حق پرست تاکید کرد: اگر نتوانیم 
نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنیم، شاهد کاهش ارزش پول ملی 
در کشور خواهیم بود.وی خاطر نشــان کرد: سیاست گذاری درست 
الزمه بازگشت اعتماد به بازار سرمایه است و این سیاست گذاری باید 
از سوی متخصصانی صورت گیرد که بدون غرض قصد ایجاد یک بازار 
سیال و روان را دارند و چالش های ذهنی سرمایه گذار را متوجه شده و به 
آن احترام می گذارند.به گفته حق پرست؛ بازار نیازمند عرضه ابزارهای 
مالی است تا ضمن رشد و توسعه بتواند استراتژی بسیار خوبی داشته 

باشد.

با اجرایی شدن دستورالعمل اعطای مجوز سپرده گذاری، سازمان 
بورس و اوراق بهادار به یکــی از زوایای پنهان قانون بازارســرمایه که 
ایجاد شــرکت های بورســی و ســپرده گذاری خصوصی است، وارد 
می شود. با ایجاد شرکت های سپرده گذاری جدید رقابت بین نهادهای 
خدمت دهنده بخش مالی کشــور افزایش می یابد که در نهایت باعث 

می شود که سرمایه گذاران بتوانند از خدمات بهتری بهره مند شوند.
مهدی دلبری، مدیر ســرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری بیمه 
ســالمت در گفت و گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران )سنا( 
گفت: در دنیا این اقدام متداول است که شرکت های خصوصی به جای 

شرکت های دولتی وظایف شرکت های سپرده گذاری را انجام دهند.

به نظر می رسد سازمان بورس از طریق این دستورالعمل به یکی از 
زوایای پنهان قانون بازار که ایجاد شرکت های بورس و سپرده گذاری 

مرکزی به طور خصوصی است، ورود کرده است.
دلبری ادامه داد: نکته دیگری که از سال های قبل مطرح بود بحث 
ایجاد یک بانک و نهاد مالــی پولی برای ارائه خدمات بــه فعاالن بازار 
سرمایه بود که امیدواریم با این اتفاق زمینه ایجاد یک بانک بزرگ برای 
فعاالن بازار سرمایه فراهم شود.این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان 
کرد: فعاالن بازار سرمایه با ورود مشموالن سهام عدالت  به بیش از 6۰ 
میلیون نفر افزایش پیدا کرده اســت، اما خدمات مناسبی را از لحاظ 
دریافت اعتبار و سود از سیستم دریافت نمی کنند.وی افزود: امیدواریم 

سازمان بورس با اعطای مجوز شرکت های سپرده گذاری موجب شود 
تا بورس های خصوصی هم ایجاد شود.

به اعتقاد دلبری، بازار سرمایه ایران مدتی است به دلیل قطعی های 
متعدد نارضایتی های زیادی را در میان ســهامداران ایجاد کرده است 
ضمن اینکه باید پذیرفت که سهامداران ایران در میان سایر کشورهای 
دنیا، باالترین کارمزدها را با کمترین ســاعات معامالت پرداخت می 
کنند.مدیر سرمایه گذاری شرکت ســرمایه گذاری بیمه سالمت در 
پایان گفت و گوی خود با )ســنا( گفت: امیدواریم بعد از ایجاد شرکت 
سپرده گذاری خصوصی به سمت تجمیع بورس ها و ایجاد بورس های 

خصوصی گام برداریم.

عرضه اولیه به روش ترکیبی مسیری هموار برای 
تقویت فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم از طریق 
صندوق های سرمایه گذاری است. سهامداران خرد 
و حقیقی با این شــیوه تشــویق به سرمایه گذاری 
غیرمستقیم در بورس می شوند و از ضرر اشخاص 

کم تجربه، جلوگیری می شود.
مدیــر ســرمایه گذاری درآمد ثابت شــرکت 
ســبدگردان کاریزما با اشــاره به عرضــه اولیه در 
بورس های کشــورهای دیگر به خبرنــگار پایگاه 
خبری بازار ســرمایه )ســنا( گفــت: در بازارهای 
بین المللی با ارائه راهکارهای متنوع تالش می شود 
سرمایه گذاران نهادی و خصوصی در عرضه عمومی 

سهام شرکت ها، مشارکت داشته باشند.
به گفته محمدرضا خانی، یکی از این راهکارها، 
توجه به دارایی تحت مدیریت صندوق های سرمایه 

گذاری و همچنین گردش دارایی در آنها اســت. از 
این رو، تخصیص ســهمیه عرضه های اولیه به این 
صندوق ها یکی از راه های جذب سرمایه گذاری غیر 
مستقیم به منظور حرفه ای تر شدن بازار و همچنین 

ایجاد روند منطقی در آن است.
وی ادامه داد: این اقدام باعث می شود که صندوق 
های ســرمایه گذاری با توجه به حضــور مدیران 
حرفه ای و دانــش و اطالعات باال در روند کشــف 
قیمت، از ایجاد حبــاب قیمتی در بازار ســرمایه 

پیشگیری کنند.
مدیــر ســرمایه گذاری درآمد ثابت شــرکت 
سبدگردان کاریزما با اشاره به اینکه در ایران عرضه 
اولیه به روش ترکیبی به عرضه اولیه در کشورهای 
پیشرو در بورس نزدیک تر است، خاطرنشان کرد: 
این شــیوه به نحوی اســت که صندوق های قابل 

معامله با توجه به دارایی و گردش دارایی خود بتوانند 
سهم بیشــتری از عرضه اولیه را به خود اختصاص 
دهند و ســایر ســرمایه گذاران خرد نیز با خرید 
واحدهای این صندوق های سرمایه گذاری افزون بر 
برخورداری از روند افزایشی در قیمت سهم عرضه 
شده، دارایی خود را از نوسانات مقطعی مصون نگه 

دارند.
وی افزود: به این ترتیب ســرمایه گذاران خرد 
تشویق به ســرمایه گذاری غیر مســتقیم در بازار 
می شوند که از اهداف سیاست گذاران بازارهای مالی 
است. از ســوی دیگر، با توجه به نظارت و تصاحب 
بخش اعظمی از سهم عرضه شده، می توان انتظار 

داشت که حباب قیمتی ایجاد نشود.
خانی بــا بیان اینکه مــواردی هچــون رانت و 
امتیازخواهی توســط برخی از صندوق های بزرگ 

ســرمایه گذاری در بازار ســرمایه، یکی از شبهات 
مطرح شده در این روش است، تصریح کرد: یکی از 
معایب این روش، رانتی است که ممکن است برای 
صندوق های سرمایه گذاری ایجاد شود و اگر مدیر 
صندوق، عملکرد مالی  بدی را به ثبت رسانده باشد، 
با فروش ســهم در عرضه های اولیــه می تواند این 

عملکرد نامناسب را تا حدی پوشش دهد.
وی با بیان اینکه در روش قبلی، تنها یک مرجع 
ارزش گذاری و تعیین قیمت ســهام وجود داشت، 
اظهار کرد: در این شیوه، صندوق ها براساس سهمیه 
اعالمی توسط بورس در فرآیند کشف قیمت حضور 
پیدا می کنند و پس از کشف قیمت در این مرحله، 
قیمت کشف شــده به عنوان مبنای عرضه سهام 
)عرضه به قیمت ثابت( به عموم ســرمایه گذاران 

اعالم می شود.

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در یک 
هفته اخیر فقط معادل یک دهم درصد افزایش داشته است که با توجه 
به نرخ تورم موجود اتفاقی جدی و به اصطالح »مردانه« نیست. محمد 
نوربخش کارشــناس بازارهای پول و سرمایه با بیان این مطلب شایعه 

افزایش نرخ بهره  بانکی را ادعایی بی اساس دانست.
مدیرسرمایه گذاری شــرکت »مهراقتصاد مبین« در پاسخ به این 
پرســش که آیا ریزش های اخیر بورس از نوسانات نرخ بهره بین بانکی 
تاثیر گرفته است، به پایگاه خبری بازارسرمایه )سنا( گفت: بازار پولی و 

نرخ بهره بانکی بر بازارسرمایه اثر مستقیم دارد؛ با این حال و با توجه به 
شرایط اقتصادی و تورم موجود افزایش نرخ بهره بعید به نظر می رسد.

نوربخش افزود: افزایش حجم نقدینگی بدون رشد تولید به افزایش 
تورم می انجامد؛ بنابراین باید تالش کرد تا نقدینگی موجود به این بخش 
هدایت شــود. در این میان ابزارهای موجود در بازارسرمایه می توانند 
نقش مهمی در هدایت پول به سمت تولید ایفا کنند، هرچند که مهیا 
بودن فضای تولید و کسب و کار شرطی اساسی در عملی شدن این مهم 
است.  این کارشناس بازارســرمایه تصریح کرد: نرخ بهره بین بانکی به 

معنی نرخ بهره ای است که بانک ها به شــکل وام  های کوتاه شبانه به 
یکدیگر قرض می دهند، اما نرخ اوراق یا نرخ ســپرده، نرخی است که 
مردم )حقیقی یا حقوقی( از بانک ها بهره می گیرند. در نظر داشته باشید 
که این دو )نرخ بهره بانکی و بین بانکی( کامال به یکدیگر مرتبط هستند.

وی اضافه کرد: درواقع اگر نرخ سپرده بانکی کاهش پیدا کند، نرخ 
وام دهی بین بانک ها نیز کاهش می یابد. در نظر داشته باشید که بانک 
مرکزی نیز در بازار بین بانکی دخالت می کند، یعنی اگر بخواهد عرضه 

پول را افزایش دهد، اقدامات خود را از این کانال عملیاتی می کند.

افزایش تعداد نهادهای مالی، تنــوع ابزارهای 
ســرمایه گذاری غیــر مســتقیم و همچنیــن 
افزایش دسترســی مردم در اقصی نقاط کشور به 
صندوق های ســرمایه گذاری از جمله برنامه های 
توســعه ای در دست اقدام ســازمان بورس و اوراق 

بهادار است.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی ســازمان بورس 
و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق به خبرنگار پایگاه 
خبری بازارسرمایه )سنا( گفت: رشد سرمایه گذاری 
از طریق توسعه اپلیکیشن ها از جمله اقداماتی است 
که در حــال حاضر نتایج آن در بازارســرمایه قابل 
مشاهده اســت.  میثم فدایی در بررسی مشکالت 
بازار ســرمایه در سال گذشــته گفت: سال ۹۹ در 
شرایطی شــاهد ورود تعداد زیادی از مردم به بازار 
ســرمایه بودیم که زیرســاخت های مورد نیاز در 
بخش های فنــی و اجرایی آمادگــی الزم را برای 
موقعیت جدید نداشــتند. میثم فدایی افزود: طی 
این مدت در بخش فنی به خصوص هسته معامالت، 
شاهد نقص و نوسانات زیادی بودیم، از طرفی دیگر 
زیرساخت های اجرایی نیز دچار مشکالتی بودند؛ 
به طور مثال کارگزاری ها و شرکت های سبدگردان، 
توســعه فیزیکی خوبی پیدا نکــرده و متقاضیان، 
دسترســی مناســبی به بســیاری از این ابزارها 

نداشتند.
به زودی دو مجوز سبدگردانی جدید ارائه 

می شود
وی تصریح کرد: اکنون به رشد مناسبی در این 
بخش ها رسیده ایم، به طوری که دی ماه گذشته، 
35 سبدگردان در بازارسرمایه فعالیت داشتند که 
اکنون و با ارائه دو مجوز دیگر تا چند روز آینده تعداد 

مجوزها در این حوزه به 5۰ عدد می رسد. 
فدایی گفت: از ســوی دیگر سال گذشته تعداد 
صندوق های سرمایه گذاری که به عنوان یک ابزار 
مهم در سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازارسرمایه 
فعال هســتند، پاســخگوی بازار نبودند. سازمان 
بورس در آن برهه می توانســت با افزایش ســقف 
صندوق ها، ظرفیت این نهاد را برای سرمایه گذاری 

غیرمستقیم افزایش دهد. مجموع این عوامل سبب 
شد تا در سال گذشته، افراد زیادی به طور مستقیم 
به بازارسرمایه وارد شــوند که پیرو این اتفاق شاهد 

نوسانات زیادی در سال ۹۹ بودیم. 
رشــد ۵ برابری واحدهای صندوق های 

سرمایه گذاری 
فدایی ادامه داد: در نظر داشــته باشید که سال 
گذشــته تعداد دارندگان واحدهای صندوق ها از 
۲ میلیون نفر به ۱۰ میلیون نفر رسید، یعنی رشد 
5 برابری داشت. صندوق های سرمایه گذاری نیز 
از ۴۰7 هزار میلیارد تومان بــه 5۴۰ هزار میلیارد 
تومان رســیدند به این معنی که طی مدت 7 ماه، 
۱۴۰ هزار میلیــارد تومان افزایش پیــدا کردند. با 
نگاهی به این آمار، درمی یابیــم که الزم و ضروری 
است که مدیران شــاغل در این حوزه ها از جسارت 
کافی برخوردار باشند که این امردر جهت رشد بازار 
خواهد بود.   او تاکید کرد: در کشور ما سرمایه گذاری 
بر روی زیرســاخت های فنی نرم افــزاری به نحو 
مطلوبی انجام نمی شود، به طوری که کارگزاران و 
نهادهای مالی ما در این حوزه سرمایه گذاری نکرده 
اند. بخشی از اختالالتی هم که در روزهای اخیر در 
بازار سرمایه شاهد هستیم ناشــی از ضعف در این 

بخش است.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار؛

توسعه نهادها و ابزارهای مالی در دست اقدام است
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بانک و بیمه

در گفت وگو با یک مقام مسئول مطرح شد؛
نحوه مصرف تسهیالت بانکی کنترل می  شود؟

رییس هیات مدیره بانک دی:

کسب سود باکیفیت و رشد درآمدهای کارمزدی، از مهم  ترین اولویت  های 
بانک دی است

تعیین رییس بانک مرکزی مدت ها در بالتکلیفی به سر می برد

با توجه به توضیحاتی که رییس قوه قضاییه در 
رابطه با فسادزا بودن تسهیالت بانکی مطرح کرده 
اســت، دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی گفت: بانک ها موظف به نظارت بر تمام 
فرآیندهای تســهیالت دهی هستند و بر مصرف 
تسهیالت با مبالغ باال نیز نظارت می کنند اما تعداد 
بسیار زیادی از تسهیالت و مشتری ها موجب بروز 

چالش هایی در این زمینه می شود.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایسنا؛ اخیرا 
رییس قوه قضاییه در نشســتی یکی از بسترهای 
ایجاد فساد را تســهیالت بانکی دانسته و به موارد 
اختالل زایی چون معوقات بانکــی، عدم مصرف 
تســهیالت در زمینه درخواست شــده، اعمال 
نکردن تفاوت بین قراردادهای بانکی و ... اشــاره 

کرده است.
محسنی اژه ای اعالم کرده که برخی افراد برای 
ســرمایه گذاری در حوزه دامداری و کشــاورزی 

یا راه اندازی کارخانه ها و وارد کــردن مواد اولیه از 
بانک ها تسهیالت گرفته اند اما با این پول ها زمین 
خریدند که در حال حاضر ایــن زمین ها ۱۰ برابر 
قیمت پیدا کرده و حتی اگر سود بانکی را بیش از 
نرخ مصــوب بانک مرکزی بپردازند باز هم ســود 

می کنند. 
در این زمینه، محمدرضا جمشیدی - دبیر کل 
کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی، 
درباره نظــارت بانک هــا بر چگونگــی مصرف 
تسهیالت بانکی اظهار کرد: عملیات بانکی بدون 
ربا، بانک ها را موظف به نظــارت بر فرآیند اعطای 
تسهیالت دانسته است اما از نظر تعدد تسهیالتی 
که آن ها می پردازند، الزمــه ناظرین برای نظارت 
موردنظر را با مشــکل مواجه می کند. تسهیالت 
بانکی از لحــاظ کمیــت و مقداری به شــعب، 
سرپرســتی ها، ادارات اعتبارات مرکزی کمیته 
اعتبارات و هیئت مدیــره بانک ها تفویض اختیار 

داده شده اند. به عبارت دیگر، هر چه رقم تسهیالت 
باالتر مــی رود به مراتب باالتر نیز برای بررســی و 

پرداخت منتقل می شود. 
این مقام مســئول ادامه داد: از ســوی دیگر، 
ضمن بررســی هایی که در ایستگاه های پایین تر 
صورت می گیرد، در صورت موافقت پس از نتیجه 
بررســی ها اختیار تصمیم گیری بــرای مراجع 

پایین تر نیست.  
وی افزود: ازدیاد تعداد شــعب و مشــتری ها 
موجب می شــود که نتوان ارقام تســهیالت در 
زمان پرداخت را مورد بررســی قرار داد اما پس از 
پرداخت می توان به صورت موردی آن ها را بررسی 
کرد که در این زمان دیگر کار از کار گذشته است .

جمشــیدی گفت: زمانی که مبلغ تســهیالت 
پرداختی بانک ها افزایش پیدا می کند، باید بانک ها 
ناظرینی برای نظارت بر مصرف آن نیز تعیین کنند 
که این اقدام از سوی بانک ها اجرا و پیگیری می شود 

اما برای مبالغ خرد تسهیالت، یک مشتری وجود 
ندارد و یک فردی 5۰ میلیون تومان و فرد دیگری 
3۰ میلیون تومان وام می گیــرد که در این زمینه 

فردی برای نظارت بر مصرف آن تعیین نمی شود.
دبیــر کانون بانک هــا و موسســات اعتباری 
خصوصی بیان کرد: هر یــک از عقود بانکی چون 
مشــارکت مدنی، مرابحه، فروش اقســاطی و ... 
توســط بانک مرکزی تعیین و بــه بانک ها ابالغ 
شده اســت. در این زمینه باید مفاد قراردادهای 
بانکی تغییر کند و متناسب با عقود مربوطه باشد 
که بانک مرکزی بر این تاکید دارد که باید همین 
مفاد اجرا شود و تغییری نکند. بنابراین، مفاد این 
قراردادهای بانکی ممکن است مورد سواستفاده 
قرار بگیرد و بانک ها باید این اجازه را داشته باشند 
تا در مفاد قرارداد طبق صالح دید بانک مرکزی و 
با توجه به ماهیت موضوع مورد معامله تغییراتی 

ایجاد کنند. 

بانک دی در دو ســال گذشــته جهش مطلوبی در شــاخص های 
عملیاتی در شبکه بانکی داشته اســت که نتیجه آن بهبود تصویر برند 

بانک نزد ذی نفعان بود.
به گــزارش اقتصادآنالیــن ، غالمرضا خلیل ارجمنــدی، رییس 
هیات مدیره بانک دی در نشست هم اندیشی با مدیران شعب سراسر 
کشور، خواســتار بهبود ترکیب منابع بانک به نفع منابع ارزان قیمت و 

توزیع ریسک از طریق ارائه تسهیالت خرد شد.
در این نشســت که با هدف بررسی عملکرد شــعب در شش ماهه 
ابتدایی سال جاری برگزار شــد، خلیل ارجمندی عملکرد شعب را در 
بهبود شاخص های عملیاتی مناســب ارزیابی کرد و گفت: مهم ترین 
اولیت ها بانک دی، درآمدزایی و کسب سود باکیفیت، رشد درآمدهای 

کارمزدی از محل توسعه خدمات ارزی و بانکداری الکترونیک است که با 
اقدامات صورت گرفته در این حوزه ها، شاهد رشد مطلوب شاخص های 

عملیاتی هستیم.
وی سیاســت های اعتباری ابالغی را مبتنی بر پتانسیل های بانک 
و نیازهای روز جامعه دانســت و تصریح کرد: بر اساس پتانسیل های 
بانک، استراتژی  ما حرکت به سمت بانکداری خرد و ارائه تسهیالت به 
کسب وکارهای کوچک و متوسط است که شعب باید به صورت جدی 

در این مسیر حرکت کنند.
ارجمندی پیاده ســازی مدل بومــی مدیریت در بانــک دی را از 
مهم ترین اقدامات هیئت مدیره دانســت و تصریح کرد: در ادوار پیش، 
موضوع جانشــین پروری و تکیه بــر نیروهای جــوان بانک چندان 

موضوعیت نداشت که این مسأله یکی از مشکالت اصلی بانک در حوزه 
راهبری به شمار می آمد.

وی ادامه داد: تیــم مدیریتی فعلی بــا پیاده ســازی فرایندهای 
جانشــین پروری و به کارگیری نیروهای جــوان از داخل مجموعه در 
جایگاه های مدیریتی، به سمت مدیریت بومی مبتنی بر شایستگی ها 
حرکت کــرد کــه نتیجــه آن را در کارنامه عملیاتی شــعب و بهبود 

شاخص های شعب شاهد هستیم.
رییس هیات مدیره بانــک دی، صداقت با مشــتری را مهم ترین 
ســرمایه بانکدار دانســت و ابراز امیدواری کرد نگاه مبتنی بر تکریم و 
احترام و رابطه صادقانه با مشتریان رکن اصلی رفتار با مشتری در شعب 

باشد.

رییس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه تعیین رییس بانک مرکزی 
مدت ها در بالتکلیفی به سر می برد، گفت: از رییس جمهور درخواست 
دارم که نسبت به تعیین تکلیف سازمان های اقتصادی و مجموعه های 

بزرگ تسریع کند.
به گــزارش اقتصاد آنالین بــه نقل از خانه ملــت، محمدرضا 
پورابراهیمــی در نشســت علنــی امــروز )چهارشــنبه ۲۴ 
شــهریورماه( مجلــس شــورای اســالمی در جریان بررســی 
توضیحــات طرح تســهیل صــدور مجوزهای کســب و کار در 
تذکری گفت: هرچند دولت ســیزدهم در حال استقرار بوده، و 

تغییرات مدیریتی به تدریج در حال انجام اســت، اما به نظر می 
رسد روند آن بسیار کند است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
ما در حال بررسی موضوعات اقتصادی مانند تسهیل صدور مجوزهای 
کسب و کار هستیم، افزود: در حال حاضر دولت در تصمیم گیری برای 
ســازمان های اقتصادی و مجموعه های بزرگ تاخیر داشته و مطالبه 
جدی ما برای بهبود شرایط اقتصادی، تســریع در تعیین تکلیف این 

سازمان ها است.
وی با بیــان اینکــه تعیین رییــس بانک مرکزی مــدت ها در 

بالتکلیفی به ســر می بــرد، از رییس جمهور درخواســت کرد که 
نســبت به تعیین تکلیف ســازمان های اقتصادی و مجموعه های 

بزرگ تسریع کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه کار 
مردم در دوره انتقال دولت دوازدهم و سیزدهم در حوزه کسب و کارها 
دچار وقفه شده است،تصریح کرد: رییس جمهور و تیم اقتصادی دولت 
باید به این موضوع توجه کنند یا افراد را ابقا کنند یا این موضوع را تعیین 
تکلیف کنند، اگر بالتکلیفی در دوران انتقال دولت دوازدهم و سیزدهم 

طوالنی شود، برای کشور هزینه دارد.

کمیجانی گفــت:  بانک ها مدیریــت نقدینگی و 
کنترل رشــد ترازنامه خود را جدی بگیرند و دقت و 
کنترل های الزم را در این باره داشــته باشند؛ چراکه 
این امر در بلندمدت بر متغیرهــای کالن اقتصادی 

اثرگذار است.
به گزارش اقتصادآنالیــن، کمیجانی عصر دیروز 
و در جلســه دوره ای خود با مدیــران عامل بانک ها 
گفت: با آغاز به کار دولت ســیزدهم، از شبکه بانکی 
انتظار می رود همچون گذشته مساعی خود را برای 
مساعدت و خدمت رسانی به فعالیت های اقتصادی 
و هم وطنان عزیز به کار گیرنــد و در این باره از هیچ 

تالشی فرو نگذارند. 
رییس کل بانک مرکزی با اشــاره بــه برگزاری 
همایش بانکداری اســالمی، این همایش را فرصت 
مغتنمی بــرای تبــادل نظر میان صاحــب نظران 
اقتصادی دانســت و گفت: این همایش فرصتی بود 
که در قالب سخنرانی ها و ارائه مقاالت به بسیاری از 
ابهامات، سواالت و انتقادات درباره نظام بانکی پاسخ 

داده شود. 
وی افزود: البته در این زمینه ضروری است مدیران 
عامل بانک ها بــه ابهامات، ســواالت و انتقاداتی که 
درخصوص شبکه بانکی مطرح می شود، پاسخ دهند 
و در عین حال عملکرد نظــام بانکی برای هم وطنان 

تبیین شود. 
کمیجانی با بیان اینکه حجم نقدینگی در پایان 
مردادماه ۱۴۰۰ بــه رقم 3۹۲۱۴.3 هــزار میلیارد 
ریال رسید، تصریح کرد: این نرخ نسبت به پایان سال 
۱3۹۹ معادل ۱۲.۸درصد رشــد را نشان می دهد. 
همچنین، نقدینگی در دوازده  ماهه منتهی به پایان 

مرداد ماه ۱۴۰۰ معادل 3۹.۱ درصد رشد یافت.
رییس کل بانک مرکزی یادآور شــد: گرچه این 
رشد مطلوب نیست، اما بانک مرکزی طی این مدت 
تالش کرده اســت با انجام عملیات بازار باز از شتاب 

رشد نقدینگی کاسته شود.
رییس شــورای پول و اعتبار ضمن اشاره به نرخ 
سود بین بانکی گفت: نرخ ســود بازار بین بانکی در 
۲۱ شهریور ماه سال جاری به ۱۸.65 درصد رسیده 
و حجم معامالت نیز در این بازه زمانی حدود ۸۴ هزار 

میلیارد تومان بوده است. 
کمیجانی در ادامه خواستار اقدامات جدی از سوی 
شــبکه بانکی برای مدیریت نقدینگی و نیز کنترل 
اضافه برداشت ها شــد و خاطرنشان کرد: در صورتی 
که شبکه بانکی کنترل الزم را بر اضافه برداشت های 
خود نداشته باشند، این بانک ناگزیر به انجام اقدامات 

احتیاطی و نظارتی الزم خواهد بود. 
رییس شــورای پول و اعتبــار با بیــان اینکه 
تاکنــون ۱7 مرحله حــراج اوراق مالی اســالمی 
دولــت برگزار شــده اســت، تصریح کــرد: طی 
برگزاری ایــن تعداد حــراج، در مجمــوع 3۲.۲ 
هزار میلیــارد تومان اوراق بدهی دولتی توســط 
کارگزاری بانک مرکزی به فروش رســیده است. 
همچنین در همین زمینه با همکاری وزارت امور 

اقتصادی و دارایی تعدیل هــای الزم درخصوص 
نرخ بازدهی اوراق به عمل آمده است.

وی در ادامه تاکید کرد: به منظــور اجرای کامل 
مصوبه شــورای پول و اعتبار درخصــوص کنترل 
ترازنامه شــبکه بانکی، بانک ها باید حداقل 3 درصد 
از کل سپرده هایشان را به صورت اوراق مالی اسالمی 
نگهداری کنند و در این باره نیز ضروری است شبکه 

بانکی اهتمام الزم را به عمل آورد. 
به گفته کمیجانی عملکرد بانک ها و موسســات 
اعتباری در خصــوص نگهداری حداقــل 3 درصد 
مانده سپرده های خود به صورت اوراق مالی اسالمی 
در پایان مردادماه ۱۴۰۰ نشــان می دهد که حدود 
۹۲۲.۸ هزار میلیــارد ریال اوراق مالی اســالمی در 
پرتفوی بانک هاست که نسبت به مانده سپرده های 
بخش غیردولتی نزد بانک ها و موسســات اعتباری 

معادل ۲.۴  درصد است.
وی با اشــاره به حجم تسهیالت پرداختی در پنج 
ماهه ســال جاری و تأکید بر این نکتــه که بانک ها 
درخصوص تســهیالت دهی به بخش های مسکن، 

کشــاورزی و صنعت اهتمام بیشتری داشته باشند، 
عنوان کرد: تســهیالت پرداختی بانک ها طی پنج 
ماهه ابتدای ســال ۱۴۰۰ بــه بخش های اقتصادی 
مبلغ ۹۰۰7.۸ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه 
با دوره مشابه سال قبل معادل 5۱.3 درصد افزایش 

داشته است.
به گفته رییس کل بانک مرکزی ضروری اســت 
شــبکه بانکی به حمایــت از بنگاه هــای کوچک و 

متوسط توجه ویژه داشته باشد.
کمیجانی ضمــن قدردانی از عملکــرد بانک ها 
در زمینه خریــد تضمینی گندم، گنــدم را کاالیی 
استراتژیک خواند و گفت: در این زمینه شبکه بانکی 
عملکرد نسبتاً مطلوبی داشته است و از ابتدای سال، 
از مجموع ۱۸ هزار میلیارد تومان تعیین شــده برای 
این طرح، حدود ۱5.۲5 هزار میلیارد تومان توســط 
شــبکه بانکی پرداخت شده اســت. همچنین از 5 
هزار میلیارد تومان تســهیالت در نظر گرفته شده 
برای واردات کاالی اساســی شــامل گندم، حدود 
3۲5۰ میلیارد تومان از سوی بانک ها برای این مهم 

تسهیالت پرداخت شده است.
همچنین بنا به اعالم رییس کل بانک مرکزی طی 
پنج ماهه ابتدایی ســال ۱۴۰۰، بالغ بر ۲۱3.5 هزار 
میلیارد ریال تسهیالت به 735 شرکت دانش بنیان 

پرداخت شده است.
گفتنی اســت در پایان رییس کل بانک مرکزی 
بر اهتمام بانک ها در زمینه بهبود زیرســاخت های 
فناورانه شــبکه بانکی در اتصال به سامانه های بانک 
مرکزی و تالش مجدانه شبکه بانکی در اجرای قانون 

جدید چک تأکید کرد.
وضعیت بازار بین بانکی، بهبود و اصالح ترازنامه 
بانک ها و سایر مباحث پولی و بانکی از جمله مباحث 
طرح شده از سوی مدیران عامل بانک ها در این جلسه 

بود.

رییس کل بانک مرکزی؛

بانک  ها کنترل رشد ترازنامه خود را جدی بگیرند 
حجم نقدینگی 3۹.1درصد رشد کرد

بیمه آســیا به منظور حمایت از کادر درمــان در همه گیری ویروس 
کرونا، پوشش جدید مســئولیت ارائه خدمات پرستاری در منازل را ارائه 
می کند.به  گزارش اقتصادآنالین،در پی شــیوع گسترده ویروس کرونا 
و دشواری های مراقبت از بیماران در بیمارستان ها و مراکز درمانی، نیاز 
به ارائه خدمات مراقبتــی در منازل افزایش یافته اســت. مدیریت بیمه 
های مسئولیت بیمه آسیا به منظور تسهیل در ارائه خدمات پزشکی در 

خانه و حمایت از  کادر درمان، اقدام به طراحی پوشش جدید مسئولیت 
ارائه خدمات پرســتاری در منازل تحت بیمه نامه مســئولیت حرفه ای 
پیراپزشکان کرده اســت .بنابر این گزارش، پرســتارانی که وظیفه ارائه 
خدمات درمانی و مراقبتی به بیماران)وفق دســتور پزشــک ( در محل 
ســکونت آنها را برعهده دارند، در قبال عملکردشــان نسبت به بیماران 
مسئول هستند و چنانچه در زمان انجام خدمات مراقبتی و پرستاری، به 

دلیل خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور، باعث ایجاد آسیب جسمانی، روانی و یا 
فوت بیمار شوند، موظف به جبران خسارت وارده خواهند بود .این گزارش 
می افزاید: پرستاران با خرید بیمه نامه«پرســتار در منزل« تحت بیمه 
مسئولیت پیراپزشکان، می توانند مســئولیت حرفه ای خود را در قبال 
بیماران خود، تحت پوشش قرار دهند و  در صورت وقوع حوادث احتمالی 

برای بیماران، برای جبران خسارت ها،  از این بیمه نامه استفاده کنند.

بیمه نامه جدید بیمه آسیا برای پرستاران: »خدمات پرستاری در منزل«
خبرمیز خبر 

تأکید مدیرعامل بانک دی بر 
ارائه خدمات ممتاز بانکی به 
خانواده  های شاهد و ایثارگر

مدیرعامل بانک دی در بازدید از تعدادی 
از شــعب تهران، بر ضــرورت تکریم ویژه 
مشــتریان جامعه هدف و توجه به کیفیت 

ارائه خدمات به ایشان تأکید کرد.
به گزارش اقتصاد آنالین ، برات کریمی در 
این بازدیدها همچنین با مشتریان شعب به 
گفت وگوی صمیمی پرداخت و در خصوص 
چگونگــی و کیفیت خدمــات دریافتی در 

شعب از آن ها نظرخواهی کرد.
مدیرعامــل بانــک دی در گفت وگــو 
با همــکاران این شــعب، ضمن تشــکر از 
تالش های  آن ها در جــذب منابع جدید و 
کســب  موفقیت های عملکردی در بانک، 
گفت: بانــک دی به دلیل آن کــه متعلق به 
خانواده های ایثارگران است، در انجام وظایف 
و تعهدات خود باید عملکرد ویژه ای داشته 
و در نظام بانکی در تکریم مشــتریان نمونه 

باشد.
کریمی افزود: در افزایش نسبت مصارف 
به منابع شعب باید تالش بیشتری صورت 
گیرد و شــعب می بایســت ضمن رعایت 
بهداشــت اعتباری، انضباط مالی و در قالب 
سیاست های اعتباری مبادرت به تخصیص 

منابع کنند.

مراسم معارفه معاونت بیمه 
های اشخاص و مسئولیت 

بیمه آسیا برگزار شد
در مراســم معارفه، ژیال رضوی به عنوان 
سرپرســت معاونت بیمه های اشــخاص و 
مسئولیت و مهدی شریفی به عنوان مشاور 
عالی مدیرعامل در بیمه های اشــخاص و 

مسئولیت معرفی شدند.
به  گزارش اقتصادآنالین، در این مراسم 
که با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره 
بیمه آسیا معاونان مدیرعامل و مدیران حوزه 
بیمه های اشخاص و مسئولیت برگزار شد، 
مســعود بادین، نایب رییس هیات مدیره و 
مدیرعامل بیمه آسیا ضمن قدردانی از معاون 
پیشین بیمه های اشــخاص و مسئولیت، 
انتخاب یک خانم به عنــوان معاون فنی در 
بیمه آسیا را اتفاقی ارزنده و در خور توجه در 

صنعت بیمه توصیف کرد.
مدیرعامل بیمه آســیا، خانم رضوی را 
فردی فنی و توانمند توصیف کرد و  افزود: این 
انتخاب، ناشی از نگاه مثبت و واقع گرایانه و 
همچنین اعتماد سازمان به همکاران خانم 
در شرکت بیمه آسیاست که نیمی از نیروی 
انسانی توانمند شرکت را تشکیل می دهند 
و هم در حوزه های ســتادی و هم در شبکه 
فروش، نشــان داده اند که به شایستگی و با 
مســئولیت پذیری باال به انجام امور محوله 
می پردازند و نقش بســیار برجسته ای در 

موفقیت ها و افتخارات بیمه آسیا دارند.
مســعود بادین نقش زنــان در صحنه 
اجتماعــی و صحنــه اقتصادی را بســیار 
تاثیرگذار توصیف کــرد و تاکید نمود، باید 
از این ظرفیــت بیش از بیــش در صنعت 
بیمه اســتفاده کرد.گفتنی است، با حکم 
مدیرعامل بیمه آســیا، خانم ژیال رضوی به 
سمت سرپرست معاون بیمه های اشخاص 
و مســئولیت این شــرکت و آقای مهدی 
شریفی نیز به عنوان مشاور عالی مدیرعامل 
بیمه آسیا در بیمه های اشخاص و مسئولیت 
منصوب شــدند. آقای شریفی همچنین به 
نمایندگی از بیمه آسیا، عضو هیأت مدیره 

بیمه اتکایی امین نیز می باشد.

کمک بانک صادرات ایران 
 به آزادی 1۰۰ 

بازنشسته زندانی
بانک صــادرات ایــران بــا امضای یک 
تفاهم نامه سه جانبه با صندوق بازنشستگی 
کشوری و ســتاد دیه کشــور آزادی ۱۰۰ 
زندانی غیرعمد را تســهیل کرد.به گزارش 
اقتصاد آنالین، این بانک بــه منظور ایفای 
مســئولیت اجتماعی و حمایــت از آزادی 
زندانیان جرائــم غیرعمد بــا امضای یک 
تفاهم نامه با صندوق بازنشستگی کشوری و 
ستاد دیه کشور از زندانیان جرائم غیرعمد 
بازنشســته کشــوری با اعتباری در حدود 
۲۰۰ میلیارد ریال حمایت می کند.بر اساس 
این تفاهم نامه، سقف تسهیالت فردی برای 
زندانیــان مذکور دو میلیــارد ریال تعیین 
شده که با استفاده از امکانات بانک صادرات 
ایران، صندوق بازنشســتگی کشــوری و 
ستاد دیه برای تســهیل روند آزادی ۱۰۰ 
بازنشسته کشوری زندانی استفاده خواهد 
شد.تفاهم نامه صندوق بازنشستگی کشوری 
با ستاد دیه کشور و بانک صادرات ایران، برای 
نخســتین بار و با هدف آزادسازی حداکثر 
۱۰۰ بازنشســته زندانی جرائم غیرعمد با 
ســقف هر فرد ۲میلیارد ریال و با استفاده از 

امکانات این سه نهاد اجرا  می شود. 

نگاهی به رویکرد دولت جدید به 
صنعت بیمه 

انتقاد خاندوزی از مدل 
نظارتی بیمه مرکزی

صنعت بیمه کشور حوزه  پرظرفیتی است 
که طی سال های گذشته مغفول مانده است 
و وزیر اقتصاد نیز وعده هایی برای تحول در 
این صنعت داده اســت. اما برنامه اصالحی 

خاندوزی چیست؟
صبا نوبــری؛ صنعت بیمه در کشــور، 
یکی از حوزه هایی است که با وجود اهمیت 
فراوانی که دارد، متاسفانه از توجه مسئولین 

و سیاستگذاران مغفول مانده است.
درحالی که در تمام کشــورهای توسعه 
یافته، به ضریب نفوذ باالی بیمه، استقبال از  
بیمه های عمر و نقش شرکت های بیمه گذار 
در رشد و نمو اقتصاد کشــور، بسیار توجه 
می شود اما در کشــور ما بیمه هیچگاه در 

اولویت نبوده است.
از جمله مهم ترین مشکالت این صنعت 
در کشــور می توان به پایین بودن ضریب 
نفوذ بیمه که خود می تواند به افزایش رشد 
اقتصادی کمک کند، عدم اســتقبال مردم 
از بیمه هــای عمر، ناآگاهی مردم نســبت 
به مزیت هــای بیمه شــدن، بی توجهی به 
بیمه های اتکایی و نبود فرهنگ بیمه اشاره 

کرد.
مشــکالتی که بخشــی از آن ها در گرو 

بهبود وضعیت اقتصاد و ایجاد ثبات است.
برای مثال کنترل نرخ تــورم و به دنبال 
آن کاهش نرخ سود ســپرده می تواند نظر 
مردم را به بیمه های عمر و زندگی به عنوان 
یک مقصد مهم و خوب برای سرمایه گذاری 

جلب کند.
حتی در شرایطی که نرخ سود سپرده ها 
چندان برای مردم جذاب نباشد، تالطمات 
بازار ارز، رشــد حباب گونه بازار ســرمایه و 
افزایش قیمت هایی که در بازارهای دیگر که 
به دلیل هجوم نقدینگی فزاینده و محبوس 
شده رخ می دهد باعث می شود مردم کمتر 

به سمت سرمایه گذاری در بیمه ها بروند.
پــس در قــدم اول باید شــاخص های 
اقتصادی به ثبات برســند و پــس از آن با 
سیاستگذاری و فرهنگســازی مردم را به 

سمت بیمه ها سوق بدهیم.
طی سال های گذشته، همواره دستوراتی 
برای بهبود وضعیت صنعت بیمه از ســوی 
دولت  ها صادر شده است، اما غیرواقع بینانه 
بودن آن ها باعث شده اتفاق مثبتی در این 

حوزه رخ ندهد.
برای مثال در ســند برنامه ششم توسعه 
رسیدن به ضریب نفوذ بیمه 7، هدفگذاری 
شده است. این درحالیست که وضعیت فعلی 
فاصله معناداری با این هدف دارد و رسیدن 
به آن نیز با شــرایط موجــود قابل تحقق 

نیست.
وزارت اقتصاد نهادی است که می تواند 
با سیاست های خود از طریق بیمه مرکزی، 
وضعیت این حــوزه را بهبود ببخشــد. اما 
متاســفانه طی ســال های گذشته چنین 

عزمی در این وزارتخانه دیده نشده است.
ســید احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد 
دولت سیزدهم که به تازگی کار خود را آغاز 
کرده است، در برنامه تحول خود که پیش از 
اخذ رای اعتماد از مجلس آن را منتشر کرده 
بود؛ بخشی را به حوزه بیمه اختصاص داده 

است.
به گفته خاندوزی، یکــی از حوزه هایی 
که در اقتصاد ایران معموال مورد غفلت قرار 
می گیرد و کمتر به آن توجه می شود، صنعت 
بیمه و نقش آن در نظام اقتصادی کشــور 
اســت. در صنعت بیمه کشور چالش هایی 
وجود دارد کــه پایین بــودن ضریب نفوذ 
بیمه، عدم توســعه محصــوالت بیمه ای و 
وجود چالش های ساختاری در حوزه بیمه 
مرکزی بــه عنوان نهاد ناظــر از مهمترین 

آنهاست.
فعالیت بیمه گری بیمه مرکزی از جمله 
مسائلی اســت که بخش خصوصی همواره 
به آن نقد داشته است. در واقع پرداختن به 
فعالیت بیمه گری، نهــاد ناظر را از پرداخت 
به فعالیت اصلی خود باز مــی دارد. از طرف 
دیگر، ارتقای مکانیزم نظــارت مالی بیمه 
مرکزی، ماهیت پشتیبانی اتکایی اجباری 
بیمه مرکزی از شرکت های بیمه )در مواقع 

بحرانی( را از موضوعیت خارج می کند.
تفکیک نقش نظارتــی و اجرایی بیمه 
مرکــزی، بازنگری در مــدل نظارتی بیمه 
مرکزی، تقویت ســاختارهای بیمه اتکایی 
داخلی، توســعه انواع مجوزها و محصوالت 
بیمه ای، تســهیل ورود اســتارت آپ ها و 
فناوران مالی در حوزه بیمه و بهره گیری از 
دانش نوین بیمه گــری با پیگیری تصویب 
قوانین و مقــررات الزم از جمله اصالحات 
پیشنهادی خاندوزی برای اصالح ساختار 
صنعت بیمه کشور به شــمار می رود.حال 
باید دید، این اصالحات تا چه اندازه اجرایی 
می شــوند و صنعت بیمه کشــور به عنوان 
بازویی در رونــد افزایش رشــد اقتصادی 

کشور، قدرتمندتر خواهد شد یا خیر؟
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اقتصاد  بین الملل

تاکید چین بر هماهنگی با ایران در خصوص کمک  به افغانستان

ابراز نگرانی چین از کمک آمریکا و انگلیس به استرالیا برای دسترسی به زیردریایی اتمی

با صدور بیانیه  و ابراز نگرانی از تعهدات هسته ای ایران؛
تروئیکای اروپایی خواستار بازگشت فوری تهران به مذاکرات وین شد

وزیر خارجه چین در حاشیه اجالس شانگهای بر هماهنگی پکن، 
تهران، مسکو و اسالم آباد برای کمک به افغانستان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری تاس، وانگ یی، وزیر امــور خارجه چین در 
حاشیه اجالس سران سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه، پایتخت 
تاجیکستان، در دیدار با وزرای خارجه روسیه، ایران و پاکستان گفت: 
چین آماده اســت تا هماهنگی خود را با روسیه، ایران و پاکستان برای 
ایفای نقش ســازنده در جلوگیری از هرج و مرج، مبارزه با تروریسم و 

برقراری صلح در افغانستان افزایش دهد.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از باشــگاه خبرنگاران، وزارت امور 

خارجه چین به نقل از وانگ یی اعالم کرد: »چهار کشور باید ارتباطات 
و هماهنگی خود را تقویت کنند، به اتفــاق آرا عمل کنند، باعث ایجاد 

نفوذ مثبت شده و در ایجاد ثبات در افغانستان نقش سازنده ایفا کنند. »
وی در ادامه گفت: چین آماده است با روسیه، ایران و پاکستان و دیگر 
کشــور های منطقه همکاری کند تا در جلوگیری از هرج و مرج، حفظ 
ثبات، مقاومت در برابر تروریسم و خشــونت و همچنین بازگرداندن 

صلح به افغانستان و ایجاد صلح پایدار در منطقه نقش سازنده ایفا کند. »
وی بر اهمیــت ارائه کمک به افغانســتان در ادغام با دســتور کار 
همکاری های اقتصادی منطقه ای تاکید کرد. وانگ یی گفت: »در دراز 

مدت می توانیم به افغانستان کمک کنیم تا به تدریج پتانسیل خود را 
توسعه داده و در همکاری های اقتصادی منطقه ای ادغام شود، فقر را از 

بین ببرد و به توسعه اقتصادی برسد. »
گروه طالبان پس از اعــالم خروج نیرو هــای آمریکایی، عملیات 
گســترده ای را برای کنترل افغانســتان آغاز کرد. اشرف غنی، رییس 
جمهور افغانســتان در ۱5 اوت کناره گیری کرد و کشور را ترک کرد. 
طالبان بدون مواجهه با مقاومت وارد کابل پایتخت شد. در ماه سپتامبر، 
طالبان اعالم کرد که کل شهر های افغانستان تحت کنترل آن ها است و 

یک دولت موقت تشکیل داد.

ابراز نگرانی چین از کمــک آمریکا و انگلیس به 
استرالیا برای دسترسی به زیردریایی اتمی

نماینده دائم چین در ســازمان ملل و ســایر 
سازمان های بین المللی در وین طی اظهاراتی در 
شورای حکام آژانس بین المللی اتمی ضمن ابراز 
نگرانی از کمک آمریکا و انگلیس به استرالیا برای 
دسترســی به زیردریایی های اتمی گفت که این 
یک اقدام آشکار برای گســترش سالح هسته ای 

است.
به گزارش شینهوا، وانگ کان تاکید کرد: چنین 
کمک های آشکاری به اســترالیا که یک کشور غیر 

اتمی است باعث گســترش مواد و تکنولوژی های 
اتمی خواهد شد.  

به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایرنا، وی افزود: 
این اقدام برخالف هدف و تعهد پایه ای پیمان منع 
گسترش سالح های هسته ای )ان پی تی( و به قیمت 
رژیم بین المللی منع گســترش سالح های اتمی و 

تالش های بین المللی در این زمینه است.  
در همین حال ژائو لیجیان ســخنگوی وزارت 
امور خارجه چین اظهار داشــت: تجهیز استرالیا به 
زیردریایی های اتمی به شکل جدی صلح و امنیت 
منطقه را خدشــه دار می کند، رقابت تسلیحاتی را 

تشدید و پیمان منع گسترش ســالح های اتمی را 
تضعیف خواهد کرد.  

»گلوبال تایمز« در این خصوص نوشت: به گفته 
کارشناسان نظامی چین، چنین اقداماتی در صورت 
بروز یک جنگ اتمی، اســترالیا را به یک هدف برای 
حمله اتمی تبدیل می کند. اگر چه آمریکا اعالم کرده 
سالح اتمی در اختیار اســترالیا قرار نخواهد داد، اما 
این کشور به راحتی می تواند زیردریایی های اتمی 

استرالیا را به موشک های هسته ای مجهز کند.  
ســران کشــورهای آمریکا،  انگلیس و استرالیا 
روز )چهارشنبه( توافقنامه همکاری در حوزه های 

دیپلماتیک، امنیتی و نظامی در سراسر منطقه هند 
و اقیانوس آرام امضا کردنــد. برنامه زیردریایی های 
اتمی اســترالیا اولین پروژه بزرگ این توافق خواهد 
بــود. در چارچوب ایــن معاهده به اســترالیا برای 
دســتیابی به زیردریایی های اتمــی کمک خواهد 
شد.  برخی رســانه ها و تحلیلگران خارجی، هدف 
اصلی و پنهان از تشکیل این معاهده را تقابل با نفوذ 
روزافزون چین در شرق آسیا و دیگر مناطق جهان 
دانسته و تحلیل می کنند که این اقدام ممکن است 
واکنش پکن و کشورهای متحدش را در پی داشته 

باشد.

تروئیکای اروپایی در بیانیه ای با ابراز نگرانی از تعهدات هســته ای 
ایران، خواستار بازگشــت فوری تهران به مذاکرات وین شده اند. گفت 
و گوها برای احیای برجام در هر صورت از ســرگرفته می شود اما شرط 
موفقیت آن داشــتن حســن نیت و اراده طرفهای غربی بــرای اتخاذ 

تصمیمات سخت و شجاعانه از سوی آنهاست.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایرنا، سه کشور اروپایی عضو برجام 
در نشست شورای حکام آژانس در بیانیه ای از ایران خواسته اند تا بدون 
فوت وقت به تعامل سازنده در مذاکرات وین بازگردد. این در حالی است 
که حســین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه طــی اظهاراتی از انجام 

مشورتهای داخلی درباره نحوه ادامه مذاکرات خبر داده است.
بیانیه سه کشــور اروپایی عمدتا تعهدات فنی و هســته ای ایران را 
مدنظر قرار داده است. بر اساس این بیانیه ایران از آخرین نشست شورای 
حکام به ادامه فعالیت های غیر مجاز در زمینه اورانیوم فلزی ادامه داده و 

برای اولین بار غنای آن را به ۲۰ درصد رسانده است.
ســه کشــور اروپایی اعالم کرده اند که گام های ایــران در کاهش 
تعهدات برجام پیامدهای غیر قابل بازگشتی در توانمندی اتمی ایران 
دارد و مزایای برجام را در زمینه عدم اشاعه تسلیحات هسته ای تضعیف 

می کند.
 تروئیکای اروپایی این گام ها را نقض سیســتماتیک برجام ارزیابی 
کرده و از ایران خواسته اند از تشدید اوضاع دســت بردارد و بدون فوت 
وقت به تعامل سازنده در مذاکرات وین بازگردد. این اظهارات همزمان 
با نشست شورای حکام آژانس و توافق دو طرف درباره تجهیزات نظارتی 

در راستای ایجاد جو روانی برای اعمال فشار بر تهران ارزیابی می شود.
ســه کشــور اروپایی با بیان اینکه به مذاکرات وین کــه در پرتو آن 
مزایای برجام برای همه احیا شود، متعهد هســتیم،حمایت کامل از 
روند مذاکرات مشارکت کنندگان برجام و ایاالت متحده در وین که بر 
تسهیل بازگشــت آمریکا به این توافق و ایران به اجرای تمام تعهداتش 

نظارت دارد، را اعالم کردند.
درباره این بیانیه و نکات مندرج در آن ذکر چند نکته ضروری است؛

یران هیچ گاه از مذاکره و گفت و گو گریزان نبوده اســت. ایران طی 
سالهای اخیر و در شرایطی که امریکای ترامپ بر طبل قانون گریزی زده 

و همگان را مجبور به عدم رعایت تعهــدات برجامی می کرد، در ارتباط 
تنگاتنگ با جامعه جهانی در میز مذاکــره حاضر بود. در تمام این مدت 
وعده های مذاکراتی تروئیکای اروپایی مانند اینســتکس عمال راه به 

جایی نبرد و بی نتیجه ماند.
بدیهی است هر توافقی مشــتمل بر حقوق و تکالیف است کشورها 
در ازای مزایایی تعهداتی را می پذیرند و به این تعهدات عمل می کنند. 
طبیعی است عدم اجرای یک طرف تعادل این توافق را به هم می زندو آن 

را در معرض خطر فروپاشی قرار می دهد.
براساس برجام ایران در ازای رفع تحریمها محدودیتهایی را پذیرفته 
بود. آمریکا اردیبشهت۱3۹7 از برجام خارج شد و طی دو مرحله تمام 
تحریمها علیه ایران را اعاده کرد. ایران هم برای تعادل بخشی به برجام و 
حفظ این توافق طی پنج گام تعهدات هسته ای خود را کاهش داد. همان 
زمان هم مسیر و چشم انداز این اقدام مشخص بود و تروئیکای اروپایی 
در آن مقطع به جای بی عملی باید فکری برای ایفای تعهدات خود می 

کردند.
اروپاییها در تمام این مدت نظاره گر منفعل تروریسم اقتصادی علیه 

ملت ایران بودند. در شــرایطی که ایران در دو سال اخیر درگیر شیوع 
ویروس کرونا و تبعات هولناک آن بود، دهها نفر از شــهروندان ایرانی 
آسیبهای تروریسم اقتصادی را متحمل شدند این تروریسم اقتصادی 
ادامه داشت. هرچند سران آمریکا مدعی بوده و هستند که دارو مشمول 
تحریم نیست با این وجود اعمال محدودیتهای مالی و نقل و انتقال پول 
باعث شد مردم ایران عمال در معرض تحریم های غذایی و دارویی قرار 

بگیرند.
با روی کار آمدن جوبایدن دموکرات انتظار می رفت آمریکا به تعهدات 
برجامی خود بازگردد. با این حال خــوش بینی های اولیه به مرور زمان 
رنگ باخت. از فروردین ماه امسال 6 دور مذاکره بین نمایندگان ایران و 

۴+۱ و نماینده آمریکا به طور غیرمستقیم برگزار شده است.
همانطور کــه انتظار می رفــت انتخابات ایران منجر بــه توقف در 
مذاکرات وین شد. طی سالهای اخیر تیمهای مذاکراتی اغلب کشورها 
و شرکای برجام تغییر کرده اند. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. 
همانطور که وزیر امور خارجه گفته ایران در حال بررسی و مشورتهای 
داخلی برای ادامه مذاکرات اســت.بنابراین با مشخص شدن ترکیب 
معاونین وزیر امور خارجه این توقف خواه ناخواه در آینده نزدیک به پایان 
می رسد.فارغ از این مباحث انتخاباتی، مباحث فنی گفت و گوها در سه 
کارگروه مجزا تقریبا به سرانجام رســیده و مذاکرات به مرحله تصمیم 
گیری سیاسی رسیده اســت.ذکر این نکته ضروری است که سیاست 
مذاکراتی ایران درباره احیای برجام موضوعی ملی و فراجناحی است. 
مقامات کشورمان بارها گفته اند که به محض اجرای تعهدات از سوی 
شرکای برجام ایران هم به تعهداتش عمل خواهد کرد. با این حال پیش 
شرط ضروری نتیجه بخش بودن مذاکرات و احیای برجام، تجدید نظر 
در محاسباتی است که غربیها از تحریمها دارند. دولت پیشین آمریکا به 
عناوین مختلف تحریم های گسترده ای علیه ایران اعمال کرده است و 
بهره مند شدن ایران از برجام منوط به رفع کامل این تحریمهاست. دولت 
کنونی آمریکا باید فکر استفاده از این تحریمها را از سرخود بیرون کند. 
ایران در مقابل زیاده خواهی و فشار ایستادگی و مقاومت می کند و پاسخ 
حسن نیت را هم با حسن نیت می دهد. اگر تروئیکای اروپایی و آمریکا 

واقعا نگران برنامه هسته ای ایران هستند، به تعهدات خود عمل کنند.

دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد، هر حرفی 
مبنی بر اینکه این نهاد جهانی می تواند مشــکالت 
افغانســتان را حل و فصل کند »فانتــزی و خیال« 
است و ظرفیت آن برای میانجیگری برای یک دولت 

طالبان فراگیرتر محدودیت دارد.
به گزارش  ایســنا، یک ماه پس از تسلط طالبان 
بر افغانستان آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 
با این پرسش خبرگزاری رویترز مواجه شد که آیا او 
برای ترمیم و بازسازی این کشور با فشار مواجه است 
یا خیر.گوترش گفت:  فکر می کنم انتظاراتی از نفوذ 
سازمان ملل متحد وجود دارد که بی اساس است چرا 
که اصلی ترین سازمان بین المللی هنوز آنجا مانده 
است.دبیرکل سازمان ملل در آستانه نشست های 
ساالنه رهبران جهان که از هفته دیگر در نیویورک 
آغاز می شــود، گفت: با توجه به این کــه آنها با این 
همه منابع در رفع مشــکالت افغانستان شکست 
خورده اند، فکر کردن بــه اینکه ما اکنون می توانیم 
بدون آن نیروها و پول، مشــکالتی را حل کنیم که 
آنها نتوانســتند برای چندین دهه حل کنند، یک 
خیال اســت.به گفته گوترش، سازمان ملل متحد 
هر آنچه بتواند برای کمک به کشوری که در آستانه 
یک فاجعه انسانی غم انگیز است، انجام خواهد داد 
و تصمیم گرفته اســت به منظور کمک به جمعیت 

حدودا 36 میلیونی افغانستان با طالبان تعامل کند.

گوترش گفت از تالش ها بــرای متقاعد کردن 
طالبان برای تشــکیل دولت فراگیرتر به نســبت 
حکومت ۲۰ ســال پیش آنها حمایــت می کند. او 
گفت که ســازمان ملل متحد ظرفیت کمی برای 
میانجیگری دارد و باید بر »موقعیت خود به عنوان 
یک ســازمان بین المللی که برای حمایت از مردم 

افغانستان وجود دارد« تمرکز کند.
دبیــرکل ســازمان ملــل متحد گفت: شــما 

نمی توانید انتظار معجزه داشته باشید.
او تاکید کرد که ســازمان ملل متحد می تواند با 
طالبان تعامل کند، اما این جنبش اســالمی هرگز 
نقش سازمان ملل در کمک به تشکیل دولت جدید 
افغانستان را نمی پذیرد. گوترش گفت، کمک های 
بشردوستانه باید به عنوان ابزاری برای متقاعد کردن 
طالبان به رعایت حقوق اساسی از جمله حقوق زنان 

و دختران مورد استفاده قرار گیرد.

دولت هــا بیــش از ۱.۱ میلیــارد دالر در این 
هفته برای افغانســتان و برنامه هــای پناهندگان 
در کشــورهای همسایه متعهد شــده اند. گوترش 
همچنین از کشــورها خواســت اطمینان حاصل 
کنند که اقتصاد افغانستان »به طور کامل خفه نشده 

است.«
گوترش که دومین دوره ریاست پنج ساله خود 
بر سازمان ملل را در اول ژانویه ۲۰۲۲ آغاز می کند، 
می گوید: باید راه هایی برای تزریق مقداری پول نقد 
به اقتصاد افغانستان وجود داشــته باشد تا اقتصاد 
آن ســقوط نکند و مردم در وضعیت نابسامانی قرار 

نگیرند و احتماال میلیون ها تن مجبور به فرار نشوند.
او گفت که ســازمان ملل متحد با شرکای خود 
همکاری خواهد کرد تا اطمینان حاصل شــود که 
کمک ها براساس اصول بشردوستانه توزیع می شوند 
. این مقــام همچنین گفت »با همه باید یکســان 
برخورد شــود، بدون هیچگونه تمایزی براســاس 

جنسیت، قومیت یا هرگونه مالحظات دیگری.«
گوترش تأکیــد کرد که هنوز زود اســت بدانیم 
که آیا طالبان به حقوق بشــر احتــرام می گذارند و 
با مســئولیت حکومت می کند یا خیر. او وضعیت 
افغانستان را »غیرقابل پیش بینی« خواند و افزود: 
هیچکس نمی داند چه اتفاقی می افتد، اما مشارکت 

و تعامل مهم است.

گوترش؛

از سازمان ملل توقع معجزه در افغانستان نداشته باشید

مأموران پلیس آگاهی تهران بزرگ فردی را که با وعده اخذ اقامت 
در کشورهای خارجی اقدام به کالهبرداری چندین هزار یورویی کرده 

بود، دستگیر کردند.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایران، در تاریخ نهم خرداد امسال 
بود که یکی از شهروندان به پلیس آگاهی مراجعه کرد و از کالهبرداری 
به شــیوه خرید و فروش ارز برای انجام امور مهاجرتی خبــر داد. او به 

مأموران گفت که چند روز پیش با فرد ناشناســی در خیابان پیروزی 
تهران آشنا شده و این فرد ادعا کرده که در قبال اخذ مبلغ سه  هزار یورو 

مقدمات خروج او را از کشور به مقصد ترکیه فراهم  خواهد کرد.
شــاکی نیز به این فرد اعتماد کرده و مبلغ مذکور را به شکل نقدی 
در اختیارش قــرار داده، اما پس از دریافت مبلغ، فرد ناشــناس دیگر 
پاسخ گوی تماس ها و پیام های شــاکی نبوده و این فرد نیز ناگزیر به 

شکایت شده است.
با کسب این اطالعات، گروهی از مأموران پلیس آگاهی رسیدگی به 
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و موفق به شناسایی مخفیگاه 
فرد کالهبردار در محدوده خیابان پیروزی شدند که پس از هماهنگی 
با مقام قضائی و اخذ مجوز عملیات این فرد در مخفیگاهش دستگیر و 

به مقر انتظامی منتقل شد.

کالهبرداری با وعده اقامت در ترکیه
خبرمیز خبر 

  قدردانی ایران از اتریش 
در پی اهدای واکسن

سخنگوی وزارت امور خارجه در توئیتی از 
اتریش به خاطر اهدای واکسن کرونا به ایران و 

این حمایت قدردانی کرد.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از فارس، 
»ســعید خطیب زاده« ســخنگوی وزارت 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران امشب 
)جمعــه( در توئیتی به زبــان آلمانی درباره 
ارسال محموله واکسن کرونا توسط اتریش 
نوشــت: این روزها بخش بزرگی از محموله 
یک میلیون ُدزی واکســن کرونــا در حال 

رسیدن از اتریش به ایران است.
وی افزود: بســیار قــدردان این حمایت 
هستیم. این اقدام یادآور پیوندهای تاریخی 

بین ایران و اتریش است.
خطیب زاده اضافه کرد: تنها با هم است که 

می توانیم با یک پاندمی جهانی مقابله کنیم.

صندوق بین المللی پول: 
تعامل با طالبان در حالت 

تعلیق باقی خواهد ماند
صندوق بین المللی پــول اعالم کرد که تا 
اعالم موضع مشــترک جامعه جهانی درباره 
برسمیت شــناختن طالبان، تعامل با دولت 
طالبان در افغانســتان در حالت تعلیق باقی 

خواهد ماند.
به گــزارش تســنیم، »گــری رایس« 
ســخنگوی صندوق بین المللی پول گفت 
تا زمانی کــه موضع جامعه جهانــی درباره 
برسمیت شناختن دولت به رهبری طالبان 
در افغانستان شفاف نشود، روابط این نهاد با 

افغانستان نیز در حالت تعلیق باقی می ماند.
وی با ابــراز نگرانی از شــرایط اقتصادی 
افغانســتان از جامعــه جهانی خواســت تا 
اقدامات فوری را برای جلوگیری از وقوع یک 
»بحران انسانی در حال ظهور« در افغانستان 

انجام دهند.
به گزارش »بیزینس اســتاندارد«، رایس 
افزود که ذخایر دالری بانک های افغانستان رو 
به کاهش است و اگر طالبان نتواند ارز نقدی 
وارد بازار کند، ممکن است که بانک های این 

کشور مجبور به تعطیلی شوند.
رایس ادامه داد کــه در حال حاضر تمرکز 
فوری باید بر کمک به مردم افغانستان از طریق 
حواله هــا و نقل و انتقاالت پولــی در مقیاس 
کوچک متمرکز باشد و بر لزوم ارسال کمک 
به کشورهای میزبان مهاجران افغان نیز تاکید 

کرد.
گفتنی است که پس از تصرف افغانستان 
توســط طالبان، آمریکا حــدود ۱۰ میلیارد 
دالر از دارایی های بانک مرکزی افغانســتان 
را مســدود و ارســال پول نقد به این کشور را 
نیز متوقف کرده که منجر به تشــدید بحران 

انسانی در افغانستان گردیده است.

 بیانیه وزارت خارجه 
 درباره روند عضویت 
در سازمان شانگهای

وزارت امور خارجــه مراتب قدردانی خود 
را از همه اعضای سازمان همکاری شانگهای 
برای موافقت خــود با عضویــت جمهوری 
اســالمی ایران اعالم داشــته و دیپلماسی 
فعالی را برای تقویت مناسبات با دستگاه های 
دیپلماســی کشــورهای عضو در چارچوب 
این ســازمان بکار خواهد گرفت.به گزارش 
اقتصادآنالین، در نتیجه پیگیری های مستمر 
وزارت امــور خارجه جهت عضویــت دائم 
جمهوری اسالمی ایران در سازمان همکاری 
شانگهای، این اقدامات از آغاز دولت سیزدهم 
روند مضاعف به خود گرفت و نهایتا همزمان با 
مشارکت جناب آقای رییسی، رییس جمهور 
محترم در ۲۱ مین نشست سران کشورهای 
عضو شانگهای در شهر دوشنبه تاجیکستان، 
تمام ۸ کشــور عضو اصلی شانگهای بصورت 
اجماع موافقت خود را با درخواست عضویت 
دائمی کشورمان در این سازمان اعالم داشته 
و مراحل حقوقی، فنــی و اداری این عضویت 
آغاز شد.وزارت امور خارجه ضمن ابراز مسرت 
از این دستاورد مثبت برای کشور، متعهد است 
تمامی ظرفیت های تخصصــی خود را برای 
انجام هماهنگی های الزم با سایر دستگاه های 
ذیربط و دبیرخانه سازمان شــانگهای بکار 
بســته تا فرایند حقوقی و اداری عضویت در 
کوتاه ترین زمان ممکن به ســرانجام رسد.

پذیرش درخواست جمهوری اسالمی ایران 
برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای، 
گام مهمی اســت و نقش مثبتی در توســعه 
همکاری ها و مناسبت کشــورمان با اعضای 
این سازمان در کلیه ابعاد دوجانبه، منطقه ای 
و بین المللی خواهد داشت.وزارت امور خارجه 
مراتب قدردانی خود را از همه اعضای سازمان 
همکاری شــانگهای برای موافقــت خود با 
عضویت جمهوری اسالمی ایران اعالم داشته 
و دیپلماسی فعالی را برای تقویت مناسبات با 
دستگاه های دیپلماسی کشورهای عضو در 

چارچوب این سازمان بکار خواهد گرفت.

 تمدید ماموریت 
نمایندگی سازمان ملل متحد 

در افغانستان
ماموریت نمایندگی سازمان ملل متحد 

در افغانستان به مدت 6ماه تمدید شد.
بــه گــزارش اقتصادآنالین بــه نقل از 
باشگاه خبرنگاران، شورای امنیت سازمان 
ملل متحد قطعنامــه ای را تصویب کرد که 
ماموریت نمایندگی ســازمان ملل متحد 
در افغانســتان را به مدت 6 ماه تمدید کرده 

است.
  کمیساریای عالی پناهندگان سازمان 
ملل متحد اعالم کرده اســت : حمایت بین 
المللی در افغانســتان ضروری است، زیرا 

توانایی های دولت بسیار محدود است.
 همچنین  تعهد بین المللی مبنی بر عدم 
ترک افغانستان وجود دارد، زیرا ترک آن به 

معنای فاجعه برای کل منطقه است.
کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان 
ملــل متحد گفــت اســت که اگــر موج 
پناهندگان از افغانستان وجود داشته باشد، 
ما به کشورهای همســایه کمک می کنیم 
تا از پناهندگان مراقبت کننــد. ما از کانادا 
می خواهیــم در برنامه اســکان مجدد با 

افغانستانی ها سخاوتمند باشد.
گفتنی اســت: ماموریــت نمایندگی 
سازمان ملل متحد در افغانستان  امروز ۱7 

سپتامبر به پایان رسیده بود.
پیشتر سازمان عفو بین الملل با بیان اینکه 
نیاز است ناظرین حقوق بشر سازمان ملل 
در این دوران پرخطر در افغانســتان حضور 
داشته باشند، خواســتار تمدید ماموریت 
معاونت ســازمان ملل متحد در افغانستان 

شده بود. 
نمایندگــی ســازمان ملــل متحد در 
افغانستان )یوناما( از سال ۲۰۰۲ تاکنون در 

افغانستان انجام وظیفه کرده است.

آمریکا پنج نفر را به اتهام 
ارتباط با القاعده تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد پنج 
نفر را به اتهام حمایــت از فعالیت های مالی 

القاعده تحریم کرده است.
به گزارش فــارس، دولــت آمریکا روز 
پنجشــنبه پنج نفر را به اتهام حمایت مالی 

گروه تروریستی القاعده تحریم کرد.
به نوشته خبرگزاری »رویترز«، »آندریا 
گاکی« مدیــر دفتر کنتــرل دارایی های 
خارجی وزارت خزانــه داری آمریکا مدعی 
شــد: »ایــن تحریم های هدفمنــد تعهد 
تزلزل ناپذیر آمریــکا در ممانعت از تأمین 

مالی القاعده را برجسته می سازد«.
این مقام آمریکایی افزود: »ما به همکاری 
با شــرکای خارجی از جملــه ترکیه ادامه 
می دهیم تا شــبکه های حمایــت مالی از 

القاعده را آشکار و مختل کنیم«.
این لیست تحریمی شــامل یک وکیل 
مصری ساکن ترکیه است که به گفته وزارت 
خزانه داری آمریــکا، طیفی از فعالیت های 
القاعده در ترکیه را تسهیل می کرده است. 
در این لیســت، اســامی یک واسطه مالی 
اهل مصر و سه شهروند ترکیه نیز به چشم 
می خورد.ماه گذشته نیز وزارت خزانه داری 
آمریــکا در بیانیــه ای اعالم کــرد ۲ نهاد و 
3 شــخص را به دلیل آن که تسهیل گران 
مالی القاعده در ســوریه و ترکیه بوده اند در 

فهرست تحریم ها قرار داده است.

طی بیانیه ای هشدار آمیز؛
وزارت خارجه روسیه 
واشنگتن را تهدید کرد

وزارت امور خارجه روسیه اعالم کرد که 
نسبت به آنچه دخالت آمریکا در انتخابات 
این کشــور عنوان شده اســت، اقداماتی را 
اتخاذ خواهد کرد.به گزارش اســپوتنیک، 
وزارت امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه 
هشــدار داد که اقداماتی را برضد آمریکا به 
دلیل آنچه »دخالــت در انتخابات« عنوان 
شــده اســت، انجام خواهد داد.به گزارش 
اقتصادآنالین به نقل از مهــر؛ وزارت خانه 
مذکور همچنین یادآور شد که موضع خود 
را درباره دخالت در امور داخلی این کشــور 
برای وزارت خارجه آمریکا مشــخص کرده 
اســت.طبق اعالم این وزارتخانه، مســکو 
شــواهدی »غیر قابل انکار« در مورد نقض 
قوانین روسیه توسط پلتفرم های اینترنتی 
آمریکایــی در رابطه با انتخابــات آینده در 
روسیه را در دســت دارد.»ماریا زاخارووا« 
سخنگوی وزارت خارجه روسیه در جریان 
جلســه توجیهی خود گفت: همانطور که 
می دانید، صبر طرف روســی که تا کنون از 
ایجاد موانع در برابر تجارت آمریکا در روسیه 
خودداری کرده اســت، نامحدود نیســت.

مسکو همچنین متعهد شد که به مداخله 
»غیرقابل قبول« در امور داخلی این کشور 
در رابطه با گزارش پارلمــان اروپا در مورد 
انتخابات روسیه »شدیدا پاسخ« خواهد داد.



نگاه

ریزش مجدد ارزهای 
 دیجیتالی پس از 

حمله الگارد
ارزش هر ۱۰ ارز مهم دیجیتالی بازار جز 

دوج کوین کاهش یافت.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایسنا؛ 
رییس بانک مرکزی اروپا که سابقه طوالنی در 
حمله به رمزارزها دارد، در سخنان جدیدی 
ارزهای دیجیتالی را مشــکوک و پرریسک 
دانسته و افزوده است نباید آن ها را به عنوان 
طبقه جدیدی از ارز در نظر گرفت. کریستین 
الگارد با انتقاد از مصرف بــاالی انرژی برای 
اســتخراج رمزارزها گفت: می توان به جای 
اسکناس، چیزی با کارکرد مشابه را به شکل 
دیجیتالی داشت اما این کار باید توسط بانک 

های مرکزی انجام شود.  
کره جنوبی که پیشــتر اعــالم کرده بود 
از ســال آینده معامالت مربــوط به ارزهای 
دیجیتالــی را مشــمول دریافــت مالیات 
خواهد کرد این کار را بــه دلیل آماده نبودن 
زیرساخت ها تا سال ۲۰۲3 انجام نخواهد داد. 
یک نماینده مجلس کــره جنوبی در همین 
رابطه گفته است تعویق این الیحه اجتناب 
ناپذیر اســت و تا زمانی که نهادهای نظارتی 
قوانین مشــخصی در خصوص طبقه بندی 
رمزارزها انجام ندهند، اخذ مالیات از فعالیت 

های مرتبط با رمزارزها ممکن نیست.  
اتحادیه اروپــا با هدف گذار بــه اقتصاد 
دیجیتالی در نظــر دارد ۱77 میلیارد دالر 
در فناوری های نوین ســرمایه گذاری کند 
که زیرســاخت های داده، فناوری فایو جی، 
محاســبات کوانتومی و همچنین فناوری 
بالک چین از جمله آن هــا خواهند بود. این 
برنامه، بخشــی از پروژه بزرگ تــر اتحادیه 
اروپا است که در نظر دارد برای خروج کامل 
اقتصادهای اروپایــی از پیامدهای کرونایی 
و دستیابی به توســعه پایدار، 75۰ میلیارد 
دالر اعتبار در بخش های مختف اقتصادی 
اتحادیه تزریــق کند.  مجمــوع ارزش بازار 
جهانی ارزهای دیجیتالــی در حال حاضر 
۲۱۲۰ میلیارد دالر برآورد می شــود که این 
رقم نســبت به روز قبل ۲.36 درصد کمتر 
شــده اســت.در حال حاضر ۴۱ درصد کل 
بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین 
و ۱۸ درصــد در اختیار اتریوم اســت. بیت  
کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از 
معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از 
سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

بزرگترین سینمای زنجیره ای 
 جهان ارزهای دیجیتال را 

هم می  پذیرد
بزرگترین ســینمای زنجیره ای جهان 
یعنی ای ام سی اعالم کرده که قصد دارد عالوه 
بر بیت کوین، ارزهای رمزنگاری شده دیگری 
را نیز برای پرداخت بلیط و امتیازات آنالین 

قبول کند.
بــه گــزارش راشــاتودی، بزرگترین 
ســینمای زنجیــره ای جهــان یعنــی 
 AMC Entertainment »ای ام سی«
اعالم کرده است که قصد دارد عالوه بر بیت 
کوین، ارزهای رمزنگاری شــده دیگری را 
نیز برای پرداخت بلیط و امتیازات آنالین 

قبول کند.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایِبنا، 
آدام آرون، رییس هیات مدیره و مدیرعامل 
این شرکت آمریکایی در توییتی خطاب به 
»عالقه مندان به ارزهای رمزنگاری شده« 
نوشت: احتماالً می دانید سینماهای »ای 
ام ســی« اعالم کرده اســت که ما تا پایان 
ســال ۲۰۲۱ بیت کوین را برای پرداخت 
بلیط و امتیازات آنالین می پذیریم. امروز 
می توانم تأیید کنم که وقتی این کار را انجام 
دهیم، انتظار داریم که به طور مشابه اتریوم، 
الیت کوین و بیت کوین کش را نیز )برای 

پرداخت ها( قبول کنیم.
در ماه اوت، شــرکت AMC اعالم کرد 
که پذیرش بیت کوین را تا پایان ســال در 
سینماهای خود در ایاالت متحده آغاز می 
کند و این اولین سینمای زنجیره ای بود که 
اعالم کرد ارز رمزنگاری شــده را به عنوان 
یک گزینه پرداخت پذیرفته اســت. این 
اعالمیه در حالی منتشر شد که بزرگترین 
ســینمای زنجیره ای جهان برای افزایش 
درآمد خود و رهایی از بحران کرونا تالش 

می کند.
 AMC در اوایــل مــاه ژانویــه، ســهام
Entertainment بــه ســرعت افزایش 
یافت و در میان فشــار معاملــه گران خرده 
فروشی، یکی از دارایی های سوداگرانه شد. 
این در حالی اســت که گزارش سه ماهه دوم 
این شرکت نسبت به سال گذشته پیشرفت 
های چشــمگیری را نشــان می دهد. این 
شــرکت درآمد ۴۴۴ میلیــون دالری را در 
مقایســه با درآمد ۱۸.۹ میلیون دالری سه 

ماهه دوم سال ۲۰۲۰ گزارش کرد.
نتایج چشمگیر شرکت AMC در سه 
ماهه دوم تنها یک سال پس از آن اعالم 
شد که این شــرکت برای ورشکستگی 
خود را آماده می کرد و مجبور به تعطیلی 
ســالن های خود به دلیل شیوع جهانی 

کرونا شده بود.

خبر

شرکت  ها باید به خرید رمزارز برتر روی آورند

بیت  کوین به ۵00هزار دالر می  رسد؟ 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس؛

ضابطه مشخصی در حوزه رمزارزها نداریم

کتی وود رییس شرکت آرک اینوســتArk Invest، بر این باور 
است که روند صعودی بیت کوین آغاز شده و احتماال قیمت این رمزارز 

تا پنج سال آینده به 5۰۰هزار دالر برسد.
اقتصاد آنالین - مهسا نجاتی؛   به گزارش یاهو فایننس، بیت کوین 
پس از پشت سر گذاشــتن هفته ای پر فراز و نشــیب، اکنون به باالی 
کانال ۴۸هزار دالری بازگشته اســت. اگر بازار با این مسیر پیش برود، 

بیت کوین به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.
از آنجا که بیت کوین دوباره رشــد قیمت را از ســر گرفته، رییس 
Ark Invest پیش بینی می کند که این رمــزارز در طول نیم دهه، به 
5۰۰هزار دالر خواهد رسید. اگر روند صعودی همچنان بر بازار حاکم 

باشد، رشد قیمت این رمزارز ادامه خواهد داشت.
اگر پیش بینی کتی وود، مدیرعامل Ark Invest، برای پنج سال 
آتی صحیح باشد، قیمت بیت کوین بیش از ۱۰برابر ارزش فعلی خود را 

تجربه خواهد کرد. وی همچنین نسبت به اتریوم، دومین رمزارز بزرگ 
جهان، دیدگاه خوش بینانه ای دارد.

به گفته وود، برای اینکه قیمت بیت کوین مطابق پیش بینی عمل 
کند، باید به چند روند کلیدی ادامه دهد. شــرکت ها باید در ترازنامه 
خود پول نقد را کنار بگذارند و به بیت کوین روی بیاورند. در مرحله بعد، 
سرمایه گذاران نهادی باید 5درصد از دارایی های تحت مدیریت خود را 

به این رمزارز اختصاص دهند.
به نظر می رســد که به مــرور این شــرایط در حال فراهم شــدن 
است. مایکل ســیلور، مدیرعامل شــرکت نرم افزار میکرو استراتژی 
MicroStrategy، در هفته جاری اعالم کرد که شــرکت وی بیش 
از ۲۴۲میلیون دالر از دارایی خزانه داری خــود را برای خرید 5هزار و 
5۰بیت کوین سرمایه گذاری کرده و تعداد کل بیت کوین های موجود 

در ترازنامه را تقریبا به ۱۱۴هزار و ۴۲ رسانده است.

مدیران دیگری که راه سیلور را دنبال کرده اند، از جمله جک دورسی، 
مدیرعامل اســکوئر و ایالن ماسک، مدیرعامل تســال بوده است. وود 
همچنین نسبت به این دو شرکت دیدگاهی صعودی داشته و شرکت 

وی سهام هر دوی آنها را خریداری کرده است.
وود همچنین نسبت به این موضوع خوش بین است که کشورهای 
آمریکای مرکزی به طور فزاینده ای در حــال وارد کردن بیت کوین به 
اقتصاد خود هستند. السالوادور، با قانونی کردن بیت کوین به عنوان ارز 

رایج، نخستین کشوری بود که در این مسیر قدم گذاشت.
عالوه بر این دیدگاه وود نسبت به بیت کوین، وی در مورد اتریوم نیز 
خوش بین اســت. وی به نقش توکن های غیرقابل تعویض و امور مالی 
غیرمتمرکز در اتریوم اشــاره کرد که هر دو بــه جهش 35۰درصدی 
قیمت این رمزارز در امســال کمک کرده اســت.کتی وود تخصیص 

دارایی به بیت کوین و اتریوم را به ترتیب 6۰ به ۴۰ توصیه می کند.

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی گفت: چارچوب مشخص و ضوابط خاصی 
در حوزه رمزارزها وجود ندارد و بخشی از مشکالت 
کنونی نیز ناشــی از عدم شــناخت کامل مردم و 

سرمایه گذاران از این حوزه است.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از مهر، چند تن 
از نمایندگان مجلس شورای اســالمی در جلسه 
علنی )چهارشــنبه، ۲۴ شــهریور مــاه( مجلس 
شورای اسالمی نقطه نظرات خود را درباره گزارش 
کمیســیون اقتصادی پیرامون رمــز ارزها مطرح 

کردند.
کمیسیون اقتصادی موضوع رمزارزها را 

ساماندهی کرد
محمدرضا پورابراهیمی در این باره، گفت: رمزارز 
پدیده ای است که در شرایط کنونی چه بخواهیم و 
چه نخواهیم آثار خود را بر حوزه اقتصادی می گذارد 
و اگر کتمان کنیم نمی توانیم از ظرفیت آن استفاده 

کرده یا با تهدیدات مربوطه مقابله کنیم.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی 
با بیــان اینکه کمیســیون اقتصادی بــه منظور 
ساماندهی وضعیت کنونی به موضوع رمزارزها ورود 
کرد، افزود: هرچند از مجلــس دهم به این موضوع 
ورود کردیم امــا هیــچ اراده ای در دولت یازدهم و 
دوازدهم برای رســیدگی به پدیده رمزارزها وجود 
ندارد، اما اگر دولت سیزدهم مایل به همکاری است 
می تواند همکاری مشترکی میان مجلس و دولت 

در این زمینه شکل گیرد.
وی ساماندهی وضعیت کنونی رمزارزها را یکی از 
دستاوردهای گزارش کمیسیون در این باره دانست 

و تصریح کرد: در حال حاضر چارچوب مشخص و 
ضوابط خاصی در حــوزه رمزارزها وجــود ندارد و 
بخشی از مشکالت کنونی نیز ناشی از عدم شناخت 
کامل و جامع مردم و ســرمایه گذاران از این حوزه 

است.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی در تشریح سازمان های مربوط به استخراج 
رمزارزها، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
مسئول آماده سازی بســتر فضای مجازی، وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت متولی صــدور مجوزها، 
وزارت امور اقتصــادی و دارایی ناظــر بر عملیات 
پولشویی در اقتصاد، وزارت نیرو متولی تأمین برق 
مورد نیاز تولید رمزارز و بانک مرکزی موتور و محور 

اصلی تصمیمات است.
پورابراهیمی با اشــاره به اینکه فلســفه ورود 
کمیسیون اقتصادی به موضوع رمزارزها ساماندهی 
وضعیت نابسامان کنونی است و محور آن شفافیت 
اطالعات قرار دارد، ادامــه داد: در حال حاضر حجم 
عظیمی از گردش مالی در نظام اقتصادی کشور به 
دلیل عدم ســاماندهی رمزارزها از تیررس نظارت 
حاکمیــت خارج شــده و از ظرفیــت مالیاتی آن 

استفاده نمی شود.
وی تبادل و استخراج را دو محور اصلی رمزارزها 
دانست و افزود: اســتخراج رمزارز در داخل با مجوز 
وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می شود و تولید 
آن بدون مجوز همانند ســایر کسب و کارها خالف 

است و باید با آنها بر اساس قانون برخورد شود.
نماینده مردم کرمان در مجلــس با بیان اینکه 
تبادل رمزارزها که مبنــای آن تولید رمزارز داخلی 

نیز نیست اهمیت بسیاری دارد، گفت: در نشست 
امروز نماینده بانک مرکزی به بنده گفت که بانک 
مرکزی در این زمینه الیحه ارائه می کند حال آن که 
با وجود گذشت چندین سال در دولت های یازدهم و 
دوازدهم بانک مرکزی حتی یک صفحه نیز درباره 
موضوعاتی مانند اصالح قانون بانک مرکزی و قانون 
پولی و بانکی به مجلس ارائه نکرده است در حالی که 
کمیسیون اقتصادی با کار کارشناسی این گزارش 

را تدوین کرده است.
حذف کلی رمز ارزها امکان پذیر نیست

ســید مجتبی محفوظی در این باره، گفت: رمز 
ارزها و ارزهــای دیجیتالی در دنیا معمول شــده 
و دنیا به دنبال حرکت به این ســمت است. دولت با 
بررسی متقن و برنامه ریزی علمی باید این موضوع 
را مورد پژوهش قــرار دهد.نماینده مردم آبادان در 
مجلس افزود: موضوع رمز ارزها موضوعی غیرقابل 
انکار اســت که نمی توانیــم آن را نادیده بگیریم یا 
کنار بگذاریم لذا ضــرورت دارد قانونــی برای آن 
وضع شود. حذف کلی رمز ارزها امکان پذیر نیست 
و دولت باید در این زمینه الیحــه به مجلس دهد.

وی اظهار داشــت: مجلس کار قانونی خود را انجام 
خواهــد داد، بی قانونی موجب مشــکالت عدیده 
ای از جمله قطعی های مکرر بــرق های خانگی و 
صنعتی و نارضایتی مردم شده است که این شرایط 
باید ساماندهی شود.محفوظی تصریح کرد: تصویب 
قانون رمزارزها برای کنترل و ســاماندهی شرایط 
ضروری اســت، همچنین حجم ضــرر و زیان این 
بخش با انجام پژوهشی متقن و برنامه ریزی علمی 

باید کاهش یابد.

ســایت مبادله رمزارز باید تحت نظارت 
سازمان بورس یا بانک مرکزی باشد

ســید کاظــم دلخــوش در رابطه بــا گزارش 
کمیسیون اقتصادی در خصوص وضعیت صنعت 
اســتخراج رمزارزهای جهان روا و مبادالت داخلی 
آن در کشور، گفت: نقش رمزارزها در دنیای امروز 
هم در کاهش تحریم و هم در تولید و ذخیره سازی 
منابع نفتی بسیار موثر اســت، اما اگر دقت کافی به 
آن نشود، آسیب های جدی به همراه دارد از جمله 
اینکه رمزارز پول یا ارز نبوده چرا که قدرت خرید و 
ارزش آن به صورت لحظــه ای تغییر می کند از این 
رو جنبه کاال بودن آن پررنگ تر اســت.وی افزود: 
کمیسیون اقتصادی بررســی وضعیت رمزارزها را 
به کارگروه اقتصاد دیجیتــال واگذار کردند که این 
موضوع نشان دهنده ضرورت توجه و تحقیق بیشتر 
در خصوص وضعیت رمزارزها اســت. بســیاری از 
کشورهای دنیا در حال اجرای محدودیت هایی در 
معامالت رمزارزها هستند، هیچ کشور معتبری این 
رمزارزها را به عنوان وسیله پرداخت نپذیرفته است 
و ازطرفی بانک مرکزی نیز بــه دنبال ایجاد رمزارز 
اختصاصی بــا اســتفاده از تکنولوژی های موجود 
است.نماینده مردم صومعه سرا در مجلس تصریح 
کرد: در تحقیقات و بررسی های رمزارزها باید بین 
موضوع معامــالت عمومی و اســتخراج رمزارزها 
تفاوت قائل باشــیم و این مهم حتمــاً باید مد نظر 
کارگروه تخصصی قرار گیرد چرا که اســتخراج به 
عنوان ابزاری برای تقویت مبادالت بین المللی مورد 
استفاده قرار می گیرد اما به شرطی که تحت نظارت 

کامل بانک مرکزی باشد. 

غالمرضا مرحبا با اشاره به اینکه ۱۰درصد تولید 
جهانی رمزارزهــا در ایران انجام می شــود، گفت: 
کمیسیون اقتصادی در حال تهیه طرحی با موضوع 
نظام مند کردن بازار رمزارزها اســت که بالفاصله 
پس از قرائت گــزارش رمزارزهــا در صحن، اعالم 

وصول خواهد شد.
نماینده مردم آســتارا در مجلس با اشــاره به 
آخرین پیگیری های مجلس در خصوص رمزارزها 
گفت:  کمیســیون اقتصادی گزارشی تحلیلی را 
با موضوع رمزارزها)رمزدارایی هــا( تدارک دید تا 
به مجموعــه مباحث مرتبط با ایــن مقوله به طور 
تخصصی پرداخته شود. با توجه به اهمیت موضوع، 
بیش از سه هفته است که موضوع گزارش در دستور 
جلســه هفتگی مجلس مطرح می شود ، اما  نوبتی  
برای قرائت گزارش تعلق نمی گیرد. بر همین اساس  
رییس کمیسیون اقتصادی در تذکر آیین نامه ای 
از مجلس خواست تا هرچه سریعتر این گزارش در 

صحن قرائت شود.
مرحبا با اشــاره به طــرح ســاماندهی و نظام 
مند کردن رمزارزها در کشــور گفت: پیــرو ارائه 
این گزارش، کمیســیون اقتصادی در حال تهیه 
طرحی با عنوان» ساماندهی و نظام مند کردن بازار 
رمزارزها« است که بالفاصله پس از قرائت گزارش 
رمزارزها در صحن، اعالم وصول خواهد شد و روند 

بررسی آن در دستور کار قرار می گیرد.
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی با اشاره به 
مشکالتی که نداشــتن قانون در بازار رمزارزها 
ایجاد می کند، گفت: در شرایطی که روند قانون 
گذاری بــازار رمزارزها در مجلس بــا اطاله وقت 
روبه رو شــده است، زیر پوســت اقتصاد کشور، 
سرمایه گذاری بر روی رمزارزها به شدت جریان 
دارد و بسیاری از افراد و خانواده ها در حال انتقال 
ســرمایه های خود در این بازار هســتند. اینکه 

مجلس هنــوز در خصوص یک چنین اتمســفر 
اقتصادی مهمــی برنامه ریزی نکــرده و حتی 
گزارش کمیســیون اقتصادی در صحن قرائت 

نمی شود ، قابل قبول نیست.
او در ادامه افزود: انــکار این واقعیت اقتصادی به 
جز اینکه کشور و دستگاه قضایی را با دامنه وسیعی 
از پرونده های قضایی مواجه کنــد، فایده دیگری 
ندارد. تجربه هم ثابت کرده تخلف ســازی و جرم 
انگاری در خصوص یــک فعالیت روتین اقتصادی 
باعث خواهد شــد تا کانون فعالیت های مورد نظر 
از فضای رســمی اقتصاد به محیط های زیرزمینی 
منتقل شــود. گفته می شــود بیش از 5۰درصد 
فعالیت های مرتبط با رمزارزها در اقتصاد زیرزمینی 
و غیر رسمی جریان دارد، بنابراین هرگونه تاخیر در 

این زمینه خسارت بار است.
 مرحبا با اشاره به اینکه مجلس به دنبال نظام مند 
کردن موضوع رمزدارایی ها در کشور است، گفت: 
از طریق ســاماندهی این بازار، افراد از طریق کسب 
مجوزهای قانونی و پرداخت مالیــات، می توانند 

تولید ثروت می کنند. در حال حاضر بســیاری از 
شرکت های بزرگ بین المللی، سرمایه  گذاری  های 
جدی در حوزه رمز دارایی ها کــرده و هر روز نیز بر 
تعداد آنها افزوده می  شود. ما نیز باید این پدیده نوین 
اقتصادی را درک کرده و نقشه راه قانونی آنرا تدوین 

کنیم.
گردش مالی روزانه هزار میلیارد تومانی 

رمزارزها
 این نماینده اظهار داشــت: بر اســاس برخی 
برآوردها روزانه حدود هزار میلیارد تومان سرمایه 
گذاری پیرامون رمزارزها در ایران صورت می گیرد. 
ضمن اینکه برخی معتقدند به دلیل قیمت پایین 
انرژی حدود ۱۰درصد تولید جهانی رمزدارایی ها در 
ایران صورت می گیرد. مجموعه این عوامل گویای 
این واقعیت اســت که ســرعت تحوالت مرتبط با 
رمزدارایی ها باالســت و باید هرچه سریعتر در این 

خصوص برنامه ریزی شود.
مرحبا  افــزود: از آنجایی که کلیــه معامالت 
رمزدارایی ها رمزنگاری شده و به صورت دیجیتالی 

است، مجموعه  معامالت در فضایی شفاف و قابل 
ردگیری صورت می گیرد. این مســئله باعث می  
شــود که افراد و شــرکت  ها نتوانند در معامالت 
دســتکاری کرده و خطر تقلب و فساد کاهش می 
 یابد. با توجه به اینکه موضوع رانت، فساد و انحصار از 
جمله مشکالت اقتصادی ایران هستند، رمزدارایی 
ها به شفاف سازی بخشی از اقتصاد ایران کمک می 

کند.
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی در بخش 
دیگری از گفتگو پیرامــون آخرین اخبار مرتبط با 
ثبت از نام جاماندگان ســهام عدالت گفت: با توجه 
به این واقعیت که حدود ۲۰میلیون ایرانی موفق به 
دریافت سهام عدالت نشده اند، کمیسیون اقتصادی 
در قالب طرحی تالش کرد تا فرصتی برای ثبت نام 
دوباره این افراد فراهم کنــد. در حال حاضر حدود 
۱میلیون و ۴۰۰هزار نفر از مددجویان کمیته امداد، 
7۰۰هزار نفر از زیر مجموعه های بهزیستی و سایر 
نهادهای امدادی موفق به ثبت نام ســهام عدالت 

نشده اند.
او یادآور شد: دولت قبل زیر بار اجرای یک چنین 
طرحی نرفت و اعالم کرد که ســهامی برای ارائه به 
جاماندگان باقی نمانده اســت. اما دولت سیزدهم 
معتقد اســت که می توانــد با اســتفاده از برخی 
مکانیســم های خاص، این فرصت را برای ثبت نام 
جاماندگان سهام عدالت فراهم کند. گزارش های 
مرکز پژوهش های مجلس از ســهام شرکت های 
دولتی نیز نشــان می دهد که امکان ثبــت نام از 

جاماندگان وجود دارد.
مرحبــا در پایان خاطرنشــان کرد: بر اســاس 
هماهنگی های مجلس با دولت بــه زودی برنامه 
ریزی اجرایی برای ثبت نــام از جاماندگان در قالب 
طرح مجلس فراهم می شود تا به این مطالبه به حق 

شهروندان نیز پاسخ داده شود.

انتقاد از تاخیر مجلس در قرائت گزارش رمزارزها 

طرح کمیسیون اقتصادی برای ساماندهی بازار رمزارزها
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  چرا ۶۰صرافی 
ارز مجازی در کره جنوبی 

تعطیل می شود؟
از امشــب 6۰صرافــی ارز مجــازی در 
کره جنوبی به صورت موقت یا دائم تعطیل 

می شوند.
به گزارش رویترز، 6۰ صرافی ارز مجازی 
در کره جنوبی باید به ســرعت به مشتریان 
خود اعالم کنند، از نیمه  امشب فعالیت آنها 

متوقف خواهد شد.
این صرافی ها برای آنکه بتوانند فعالیت 
خود را مجدداً از ســر گیرند، باید در FIU یا 
واحد اطالعات مالی کــره ثبت نام کرده و از 
ســازمان   امنیت اینترنت این کشور مجوز 

ایمنی دریافت کنند.
این صرافی ها همچنیــن باید با بانک ها 
وارد همکاری شده تا این اطمینان حاصل 
شود با حســاب های واقعی در حال معامله 
هستند. صرافی های ارزهای مجازی که تا 
روز ۲۴ ســپتامبر این کارها را انجام ندهند 
تا زمان اجرای آنها تعطیــل خواهند بود و 
صرافی هایی که این کارهــا را انجام داده اما 
هنوز به بانک ها متصل نشده اند از معامله به 

وون کره جنوبی محروم خواهند بود.
کمیســیون خدمات مالی کره جنوبی 
اوایل ایــن هفته گفته بود کــه اکثر یا همه 
صرافی های ارزهای مجــازی در کره باید 
تعطیل شوند و این مســاله را به مشتریان 
خود اطالع دهند تا این مشتریان بتوانند در 

صورت نیاز پول خود را بیرون بکشند.
از کل صرافی هــای ارزهای مجازی کره 
پیش بینی می شود، فعالیت ۴۰ صرافی به 
طول کامل متوقف شود و ۲۸ صرافی دیگر 
که گفته می شــود، برای دریافت مجوزها 
اقدام کرده، اما به بانک ها متصل نشــده اند، 

نیز تعلیق خواهد شد.
گفته می شــود تا االن فقط ۴ صرافی در 
کره همه اقدامات الزم بــرای ادامه فعالیت 
خود را انجام داده و می تواننــد به کار خود 

ادامه دهند.
برخی از این صرافی هــا هم گفته اند که 
به خاطر عدم اتصال به بانک ها به معامله به 

ارزی غیر از وون کره ادامه خواهند داد.

خرید و فروش رمزارزها 
مشمول مالیات می شود؟

معاون حقوقــی و امورمجلــس بانک 
مرکزی در خصوص گزارش کمیســیون 
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی درباره 
وضعیت تبــادل رمزارزهای جهــان روا در 
کشور گفت: این رمزارز یک نوع دارایی است 
و کشورهایی که آن را به رسمیت شناختند 
آن را دارایی می داننــد و از آن مالیات اخذ 

می کنند.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایسنا،  
امیرحسین طیبی فرد در جلسه علنی صبح 
امروز )چهارشنبه( مجلس شورای اسالمی 
در خصوص گزارش کمیســیون اقتصادی 
درباره وضعیت تبادل رمزارزهای جهان روا 
عنوان کرد: برخی کشورها این رمزارزها را 
به عنوان دارایــی پذیرفته اند برخی درباره 
آن سکوت اختیار کرده اند و برخی هم آن را 
ممنوع اعالم داشتند. موضوع مهم ماهیت 
حقوقی این پدیده اســت این حوزه ممکن 
است مخاطراتی را همچون ایجاد ضرر و زیان 
برای مردم، تســهیل موضوع قاچاق کاال، 
پولشــویی و فرار مالیاتی را به دنبال داشته 

باشد.
وی اضافه کرد: در گزارش کمیســیون 
هم به این ابهام اشاره شد که اصال ریشه این 
رمزارزها کجاست؟ چگونه است که با پیام 
یک سرمایه دار غربی ارزش آن دچار نوسان 

می شود.
طیبی فرد عنــوان کــرد: از قانون گذار 
انتظار داریم این حوزه را برای دولت ترسیم 
کند. دولت، بانک مرکــزی و وزارت اقتصاد 
صرفا مجری قانون هستند. عالوه بر تدوین 
نقشــه راه باید موضع روشنی در خصوص 
برخی مسائل نیز اتخاذ شود. برای مثال در 
خصوص این که مســئولیت نوسان قیمت 
و ریســک نوســان قیمت با مالک رمزارز 
می باشد نه با دولت، یعنی ارزش رمزارزها با 
عرضه و تقاضا تعیین شود نه توسط دولت و 
بانک مرکزی.معاون حقوقی و امورمجلس 
بانک مرکزی تاکید کرد: من معتقد هستم 
عالوه بر این که کمیســیون اقتصادی باید 
به این موضوع بپردازد کمیسیون حقوقی 
و قضایی مجلس هم باید به آن رســیدگی 
کنند. آقای قالیباف رییس مجلس شورای 
اسالمی پیش تر اشــاره کرد بود که باید در 
این حوزه منتظر الیحه دولت باشــیم. ما از 
فرمایش ایشان استقبال کردیم و در جلسه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد 
وزارت دارایی به تدوین این الیحه بپردازد. 
ما اســتدعا داریم تا اتمام رســیدگی این 
الیحه منتظر بمانیم.طیبی فرد بیان کرد: 
به هر شکل تاکید داریم هر متن قانونی که 
قرار است تدوین شــود مسئولیت قیمت و 
مسئولیت نوسان متوجه خود مالک باشد. 
بسیاری از این کشــورها که این حوزه را به 
رسمیت شــناختند آن را به عنوان دارایی 

می شناسند و از آن مالیات اخذ می کنند.
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