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رییسی در جلسه شورای عالی مناطق آزاد مطرح کرد؛

مناطق آزاد باید به اهداف 
اصلی تشکیل خود بازگردند 

تاکید بر افزایش ظرفیت صادراتی در این مناطق
رییس جمهور با اشــاره به ظرفیت ها و امکانات گســترده مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی، آمار بســیار پایین صادرات 
غیرنفتی از این مناطق را، تاســف برانگیز و نگران کننده دانست و اظهارداشــت: باید تحول جدی در مناطق آزاد و ویژه 
تجاری و اقتصادی ایجاد شــود و این مناطق به اهداف اصلی تشــکیل خود بازگردند.به گــزارش اقتصاد آنالین، رییس 
جمهور با اشاره به ظرفیت ها و امکانات گســترده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، آمار بسیار پایین صادرات غیرنفتی از این 

مناطق را، تاسف برانگیز و نگران کننده دانست و اظهارداشت: باید تحول جدی در مناطق ...

راهکار مدیرعامل فرابورس ایران برای عبور کشور از پیچ تاریخی؛

رمز نجات اقتصاد ایران: آزادسازی 
قیمت از کاال تا نرخ سود

 طرح ساماندهی رمزارزها در انتظار تصویب
 معاون اول رییس جمهوری؛

اشتباه کردیم که اقتصاد را به دست مردم نسپردیم 
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رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد؛
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محمدرضا رضائی کوچی: 
با مدیریت صحیح؛ظرفیت ساخت یک 

6میلیون مسکن در سال وجود دارد

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛
 دولت از سرمایه مردم 

2در بورس صیانت کند

 ارائه امتیازهــای گمرکی و مالیاتی 
در چارچوب تفاهم نامه موقت اوراسیا، 
تنهــا بــه بخشــی از کاالهــای مورد 
 عالقه هــر دو طرف مربوط می شــود.

اگــر در دوره اعتبــار تفاهم نامه موقت، 
تجارت ترجیحی بیــن ایران و اتحادیه 
اقتصــادی اوراســیا موثر و متقابــل 
ســودمند، ارزیابی شــود، گســترش 
 فهرســت محصوالت امکان پذیر است.

با این حــال، باید به یاد داشــت که هر 
گونه تغییــر در فهرســت کاالها نباید 
مخالف تعهــدات تعرفه ای باشــد و هر 
گونه محدودیت های َکّمــی، پیرامون 
واردات یــا صــادرات کاالهــا، نبایــد 
 بازارهای داخلی دو طرف را تهدید کند.

عالوه بــر ایــن، عوامــل ژئوپلیتیکی 
ماننــد تحریم هــا، وضعیــت جهانی 
رو بــه وخامــت و امنیــت منطقه ای 
در خاورمیانــه؛ بــه طــور اجتنــاب 
 ناپذیر تاثیــر خود را خواهند داشــت.

در حال حاضر، کشورهای عضو اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا؛ عــوارض واردات را 
برای 502 کاالی ایرانی )بــه ویژه مواد 
غذایی( کاهــش داده اند.  بدین ترتیب، 
میزان تجارت متقابل با ایران در ســال 
2018 به 516.3 میلیون دالر رســید 
که صادرات محصوالت مثال قزاقستان 
به ایران تقریبا 427 میلیــون دالر آن را 
تشکیل می دهد و قزاقستان در توسعه 
بیشــتر همــکاری تجاری-اقتصادی، 
در وهله اول، قــرارداد مربوط به اتحادیه 
اقتصــادی اوارســیا، تفاهم نامه موقت 
پیرامون ایجاد منطقه آزاد تجاری بین 
ایران و اتحادیــه اقتصادی اوراســیا و 
همچنین تفاهم نامه هــای دوجانبه را، 
مالک عمل قرار می دهد. کشــورهای 
عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا 
ســعی دارنــد از منافع خــود در حوزه  
اقتصادی و متقابال ســودمند حمایت 
کننــد و در داخل ایــن اتحادیه، هنوز 
 مشــکالت اقتصادی زیادی وجود دارد.

 کشــورهای عضو اتحادیــه اقتصادی 
اوراسیا موفق شدند مشکالت بازار انرژی 
را حل و فصل کنند. در همین راســتا، 
قراردادی پیرامون تامین بازار مشترک 
انرژی برق منعقد شــد. ایــن امر امکان 
رسیدن به شفافیت قیمت های بازاری 
برق را فراهم آورده و به کاهش هزینه های 
تولید کمک خواهد کــرد. عالوه بر این، 
کشــورهای عضو اتحادیــه اقتصادی 
اوراسیا، تفاهم نامه مربوط به مکانیسم 
ردیابی کاالهای وارد شــده به قلمروی 
گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا را امضا 
نمودند. این تفاهم نامه امکان جلوگیری 
از قاچــاق کاالهــا و تقویــت کنترل 
 گمرک-مالیــات را فراهم مــی آورد.

اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا باید بر 
فرآیندهای هماهنگ سازی قوانین به 
منظور ایجاد بازارهای مشترک جدید 
متمرکز شوند چرا که چشم اندازهای 
آینده توسعه اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
با سطح روابط تجاری-اقتصادی بین 
اعضای آن تعیین خواهد شد. عالوه بر 
این، پویایی روابط هر عضو با شرکای 
بزرگ و همچنین فرایندهای سیاسی 
 داخلی نیز بر توسعه اتحادیه تاثیر دارد. 

هر گونه تحریم صرف نظــر از دالیل 
ظهــور، بــه طور مســتقیم یــا غیر 
مستقیم به هر یک از اعضای اتحادیه 
مربــوط شــده و در عملیــات ارزی 
منعکــس می شــود. عالوه بــر این، 
تحریم هــا بازارهای فــروش را تحت 
فشــار قــرار داده و اعضــای اتحادیه 
را بــه ســمت تقویــت هماهنگــی 
سیاســت در چارچــوب اتحادیــه 
 اقتصادی اوراســیا ســوق می دهد.

 مزایایی که روســیه از این تفاهم نامه 
دریافت می کند نظیــر کاهش هزینه 
مواد غذایی در بازار داخلی و گســترش 
بازار فروش برای کاالهای خود می باشد.

 اوراسیا 
 منطقه طالیی تجاری

 شفافیت؛ رمز بازپس گیری 
اعتماد و ثبات 8

در واگذاری های یک دهه گذشته، چهار واگذاری دادگاهی شدند که برخی 
اتهام ارزان فروشی و برخی اتهام واگذاری به نا اهل را یدک می کشند.

اقتصادآنالین- شــادی همایونی؛ از میان چهار واگذاری دادگاهی شده، 2 
واگذاری مربوط به ماشین سازی تبریز و کشت و صنعت مغان است که بررسی 
این دو، نشان می دهد آنچه باعث دادگاهی شــدن این واگذاری ها شده، خالء 

قانونی و نواقص مقررات در این حوزه است.
متهم پرونده ارزی که برنده مزایده ماشین سازی تبریز شد

برای ماشین ســازی تبریز 11 بــار مزایده برگزار شــد. پــس از آنکه در 
مزایده های مکرر مشتری برای این کارخانه پیدا نشد؛ سازمان خصوصی سازی 
در مرحله آخر یک مشتری پیدا می کند. سازمان خصوصی سازی همواره بر این 
اعتقاد بوده که وقتی بعد از چندین بار انجام مزایده، مشــتری برای یک بنگاه 
پیدا نمی شــود یعنی این بنگاه به اندازه قیمت مزایده گذاشته شده نمی ارزد. 
ماشین ســازی تبریز در دولت احمدی نژاد در ازای طلــب بانک صادرات رد 
دیون می شود. اما پیش از آنکه به مرحله امضا برسد بانک صادرات از قبول آن 
سر باز می زند.  رد دیون ها در دولت احمدی نژاد بسیار پرتعداد بود اما این مدل 
واگذاری ها نتیجه ای جز ورشکستگی کارخانجات به همراه نیاورد. در سال آخر 
دولت دهم حجم رد دیون ها به قدری زیاد شــد که بازار داغی در رسانه ها بر پا 
کرد. با توجه به تبعات منفی رد دیون ها در دولت دهم، دولت بعد تصمیم گرفت 
رد دیون دیگر انجام نشــود بنابراین واگذاری در این قالب به طور کلی منتفی 
شد. با این وجود ماشین ســازی تبریز به عنوان اســتثنا رد دیون می شود. به 
این صورت که پس از 11 بار برگــزاری مزایده بی نتیجه و بدون خریدار، هیات 
وزیران و هیات واگذاری تصویب می کند ماشین ســازی در ازای طلب حدود 
800 میلیارد تومانی صندوق بازنشستگی فوالد رد دیون شود. ماشین سازی 
تبریز که در قالب رد دیون به صندوق فوالد داده شده بود از طرف مالک جدید 
اعالم شد که این بنگاه به دولت باز گردد. صندوق فوالد اعالم کرد که این بنگاه 
را نمی خواهد در اختیار داشته باشد و دولت برای واگذاری آن تصمیم دیگری 
بگیرد. نگهداری ماشین سازی تبریز برای صندوق فوالد هزینه بر بود و به همین 
دلیل این صندوق اعالم کرد که به جای بنــگاه مزبور، طلبش را به صورت نقد 
دریافت خواهد کرد. به این ترتیب با وکالتی که به سازمان خصوصی سازی داد؛ 
ماشین ســازی تبریز به صورت مذاکره ای به قربانعلی فرخزاد به مبلغ حدود 
800 میلیارد تومان )به میزان طلب صندوق بازنشســتگی کارکنان فوالد ( 
فروخته شــد.در خصوص این پرونده نداشتن اهلیت خریدار مطرح می شود. 
گفته می شود خریدار با پنج کالس سواد گزینه مناسبی برای این واگذاری نبود. 
آنچه در پرونده از سوی وکالی مدافع مطرح می شود اشاره به قانون است. قانون 
هیچ تکلیف و چارچوبی برای بررسی اهلیت افراد بر اساس میزان تحصیالت 
آنها تعریف نکرده است. بنابراین در این واگذاری به گفته وکالی مدافع امری 
خالف قانون رخ نداده است. در واگذاری مالک داشتن پول و پرداخت حقوق 
دولت اســت! می گویند قربانعلی فرخزاد همچنین دارای پرونده تخلف ارزی 
اســت. او 446میلیون  و 5 هزار و 332 دالر ارز دولتی چهارهزار و 200 تومانی 
از بانک مرکزی می گیرد و به جــای واردات کاال، 201 میلیون دالر از این ارزها 
را در بازار آزاد می فروشــد.با این حال باز هم قانون واگذاری ها هیچ چارچوب و 
مقرره ای برای متخلف بودن یا نبودن متقاضی تعریف نکرده اســت. بنابراین 
استناد سازمان خصوصی ســازی بر خالی از ایراد بودن این واگذاری با تکیه بر 

قوانین ناموجود در این حوزه است.
بر این اساس اتهاماتی که به این پرونده خصوصی ســازی وارد می شود از 

خالء های قانونی ناشی می شود که منجر به واگذار های اشتباه شده است.
موضوع مهمی که در برخی حراج ها به چشــم می خــورد؛ واگذاری های 
وکالتی اســت. همان طور که در ماشین ســازی تبریز اتفــاق افتاد در برخی 
واگذاری ها دیده می شود که اول به یک بخش خصوصی یا نیمه دولتی واگذاری 

صورت می گیرد بعد آن بخش به سازمان خصوصی سازی وکالت می دهد که 
بنگاه را از طرف او به فروش برساند. در واگذاری دوم دیگر بحث قیمت گذاری 
مطرح نیست و سازمان خصوصی ســازی می تواند فقط به اندازه طلب دولت، 
برای بنگاه قیمت تعیین کند. این مشکل نیز ناشی از خالء قانونی در این حوزه 

است. 
یک مشتری خصولتی برای کشت و صنعت مغان

در واگذاری کشــت و صنعت مغان ولی بحث اهلیت مطــرح نبود. یونس 
ژائله سعدآباد مالک برند شیرین عسل، متقاضی بود که توانست در این مزایده 
برنده شود.او تاجری نام آشنا و صاحب کارخانه ای بزرگ است. بنابراین موضوع 
اهلیت خریدار مطرح نبوده و در این مــورد واگذاری باز هم پای قیمت پایین و 
فروش به ثمن بخس مطرح می شود.کل دشــت مغان در ابتدا 67 هزار هکتار 
بود اما از این میزان 40 هزار هکتار را وزارت جهاد کشــاورزی برداشت و در ید 
حاکمیت دولتی باقی ماند. بنابراین آنچه واگذار شد 27 هزار هکتار بود. با این 
حال در خبرهایی که در رسانه ها منتشر شــد روی 67 هزار هکتار و واگذاری 
ارزان این میزان اراضی مانور داده شده است.در واگذاری کشت و صنعت مغان 
نیز چهار نوبت مزایده با قیمت 2 هزار و 200 میلیارد تومان برگزار شد اما هیچ 
متقاضی پیدا نشــد. بعد از مزایده های ناموفق، هیات واگذاری تصمیم گرفت 
40 درصد پارس آباد مغان را از این واگذاری حذف کند. در واقع در مزایده های 
اول عالوه بر کشت و صنعت مغان، 40 درصد از کشت و صنعت پارس آباد نیز 
واگذار می شد که بعد از مزایده های بدون متقاضی، پارس آباد حذف و قیمت 
مزایده 450 میلیارد تومان پایین آمد. یعنی قیمت نهایی کشت و صنعت مغان 
1751 میلیارد تومان تعیین شد.در این زمان یکی از نهادهای خصولتی برای 
خرید این کشت و صنعت با قیمت 1400 میلیارد تومان وارد مذاکره شد. این 
بخش خصولتی قصد داشت دشت مغان را بدون مزایده از طریق مذاکره آن هم 
بدون سود فروش اقســاطی بخرد. وقتی یک بنگاه به صورت قسطی فروخته 
می شود؛ برای اقساط فروش بنگاه نیز سود در نظر می گیرند که به سود فروش 
اقساطی شناخته می شود. این نهاد خصولتی برای کشت و صنعت مغان خرید 
اقساطی بدون پرداخت سود فروش اقساطی را مطالبه کرد و برای هر سال 140 
میلیارد تومان پرداخت قسط پیشنهاد داد. اما این حراج مورد موافقت هیات 
واگذاری قرار نگرفت. در هیات واگذاری نرخ پایه مزایده 1751 میلیارد تومان 
تعیین شد که با سود اقساطی حدودا به 3 هزار و 400 میلیارد تومان می رسید.

در مزایده بعدی یک خریدار با پیشنهاد 1850 میلیارد تومان برنده شد. یعنی 
100 میلیارد تومان از قیمت اولیه باالتــر. در 2 ماهی که مراحل واگذاری قرار 
بود انجام شود خریدار تحت فشــارهای زیادی قرار گرفت. گفته می شد برادر 
ایشان بدهکار بانکی است و به این ترتیب این واگذاری درست نخواهد بود. در 
همان زمان اعالم شد اگر ســندی مبنی بر تخلف خود فرد ارائه شود واگذاری 
ابطال خواهد شد. اما در دو ماه مورد اشاره هیچ سندی علیه ایشان ارائه نشد. با 
این حال فشارها باعث شد خود متقاضی، از خرید منصرف شود.به این ترتیب 
مطابق قانون مزایده به متقاضی دوم مزایده مراجعه شد. نفر دوم رقمی کمتر 
از نفر اول پیشنهاد داده بود اما ســازمان خصوصی سازی با قید این شرط که با 
همان رقم نفر اول واگذاری صــورت خواهد گرفت، خریدار را متقاعد به خرید 
کشت و صنعت مغان کرد.یونس ژائله سعدآباد صاحب شیرین عسل همین 
فرد دوم است که کشــت و صنعت مغان را از دولت خرید. پس از خرید کشت 
و صنعت مغان، حاشیه ها به قدری زیاد شــد که خریدار از اقدام خود منصرف 
شد. در بازخوانی پرونده های واگذاری عامل اصلی واگذاری های بد، قانون بد 
است. خالءهای بزرگی که در قانون واگذاری وجود دارد؛ هیچ چارچوبی را برای 
واگذاری ها مشخص نمی کند که خصوصی سازی به نحو مطلوب اجرا شود. به 
نظر می رسد برای جلوگیری از هدر رفت حقوق دولت الزم است اصالح قانون 

در اولویت قرار گیرد.

چرا پای این حراج  ها به دادگاه باز شد؟ 

ورود خصولتی  ها به پرونده واگذاری

دکتر مهدی آزادواریسرمقاله 
رییس مرکز مطالعات اقتصادی اوراسیا

محمد الهوتی ، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران

 استرداد ۱۵۰۰میلیارد تومان 
 از منابع صادرکنندگان 
با سیاست جدید دولت

نجومی بگیران را معرفی می کنیم

قادری با اشاره به لزوم اجرای مصوبه مجلس؛
ثبت حقوق و دستمزد در سامانه کارمند ایران موجب شناسایی 

حقوق های نجومی می شود

هدف اصلی رفع خالءهای قانونی و بستن روزنه های فساد 
برای جلوگیری از تکرار پرداخت های نجومی بوده و به زودی 
دبیرخانه ای جهت دریافت گزارشــات مردمی راه اندازی 

خواهد شد.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایسنا، مالک شریعتی 
نیاســر درباره آخرین نتایج پیگیری های هیات تحقیق و 
تفحص از حقوق های نجومی، بیان کرد: در خصوص حقوق 
ها و دریافت های نامتعارف که به حقوق های نجومی معروف 
است، آنچه که در هیات تحقیق  و تفحص مورد نظر ما است 
به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول رفع خالءهای قانونی 
و بستن روزنه هایی است که در آینده شاهد این پرداخت ها 
نباشیم. دنبال کردن این موضوع برای ما مهم تر از پیگیری 
مصادیق اســت، گرچه مصادیق را نیز دنبال خواهیم کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه در وهله اول مــا بر رفع خالءهای 
قانونی برای جلوگیری از تکرار این مواد تاکید داریم، اظهار 
کرد: تاکنون با دستگاه های مختلف نظارتی از قبیل سازمان 
بازرسی، دیوان محاســبات و سازمان اطالعات سپاه جلسه 
داشــته ایم و در نهایت گزارش هایی را به صورت مکتوب از 
این بخش ها دریافت کردیم و در حال بررسی آنان هستیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی، تصریح 
کرد: از ظرفیت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
نیز کمک گرفتیم تا در اصالح قوانین و ابزارهای نظارتی که 
می تواند راه پرداخت حقوق های نجومی را بگیرد، ما را یاری 
کنند. در وهله دوم نیز حتما به سراغ مصادیق خواهیم رفت 
اما هدف اصلی هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی 
مچ گیری نیســت بلکه ما به دنبال بســتن راه این تخلف 

هستیم.
وی در ادامه تاکید کرد: حتما با پرداخت هایی که خالف 
قوانین بوده و بیــش از آنچه که از نظر مردم مقبول باشــد 
برخورد خواهد شد، چراکه افکار عمومی برای ما خیلی مهم 
است. رهبر معظم انقالب هم مطالبه ای که داشتند این بود 
که این مسئله برای مردم هضم نشــده است که چطور یک 
فردی ماهانه حدود 3 میلیون تومان حقوق می گیرد و یک 
فرد باالی 50 میلیون تومان دریافتــی دارد. مصادیق را نیز 

ان شاءاهلل به مردم معرفی خواهیم کرد.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی افزود: 
دبیرخانه ای را تشکیل خواهیم داد که گزارشات مردمی را 
دریافت کنیم و در این مسیر با هیچکس تعارف نداریم. هر 
دستگاه، نهاد و سازمانی که حتی یک ریال از منابع عمومی 
کشور اســتفاده می کند مورد نظر ما اســت و هر شرکت و 
دستگاهی که حتی یک سهم دولتی در آن باشد حتما مورد 
ارزیابی قرار خواهد گرفت. ما با جدیت در حال دنبال کردن 
این موضوع هستیم و ان شــاءاهلل گزارش آن را نیز به مردم 
ارائه خواهیم داد.شــریعتی در پایان تاکید کرد: در روزهای 
آینده این دبیرخانه راه اندازی خواهد شد و مردم می توانند 
بدون نگرانی اطالعات دقیق خود را در خصوص حقوق های 
نجومی به ما گــزارش دهند تا مورد بررســی و ارزیابی قرار 
بگیرد. فهرستی از قبل تهیه شده بود که شرکت های دولتی 
که در حوزه نفت و گاز و بانک و بیمه فعال هســتند در صدر 
لیست نجومی بگیران قرار دارند و متاسفانه این موضوع نیز 
حقیقت دارد. البته گزارشاتی تاکنون نیز به دست ما رسیده 

که هنوز منتشر نشده اما به زودی منتشر خواهد شد.

نایب رئیس کمیســیون ویژه جهش 
و رونق تولید و نظارت بــر اصل 44 قانون 
اساســی مجلس گفت: با ثبــت حقوق 
و دســتمزد در ســامانه پاکنا، سازوکار 
پرداخــت حقوق هــا شــفاف شــده و 

حقوق های نجومی شناسایی خواهد شد.
جعفر قــادری در گفت و گو با خبرنگار 
خبرگــزاری خانه ملت دربــاره تصمیم 
سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی 

بر اینکه پرداخت حقــوق کارمندان در آبان مشــروط بر 
ثبت اطالعات آنها در سامانه کارمند ایران، توسط دستگاه 
مربوطه است،گفت: از آنجا که براســاس تبصره 20 قانون 
بودجه سال 1400، دولت مکلف اســت از خرداد ماه سال 
1400 تمامی پرداخت ها اعم از مســتمر و غیرمستمر به 
تمامی کارکنان خود از محل اعتبارات هزینه ای و از منابع 
عمومی و اختصاصی را صرفا پــس از ثبت اطالعات آنان در 
پایگاه اطالعات کارکنان نظام اداری )پاکنا( و سامانه ثبت 
حقوق و مزایا پرداخت کند، ســازمان اداری و استخدامی و 
سازمان برنامه و بودجه باید با ابزارهای در اختیار خود، این 

قانون را اجرایی کنند.
نماینده مردم شــیراز و زرقان در مجلس 
شورای اسالمی افزود: همه دستگاه ها باید 
به تکالیف خــود عمل کننــد و در صورتی 
که ســازمان یا نهادی نسبت به این موضوع 
اســتنکاف کرد، دولت باید بــا به کارگیری 
سیاست ها و ســازوکارهای مناسب آنها را 
ملزم به ثبت حقوق و دســتمزد کارکنان در 

سامانه مذکور کند.
وی درباره ثاتیر ثبت حقوق و دستمزد کارکنان در پایگاه 
اطالعات کارکنان نظام اداری، توضیح داد: با ثبت حقوق و 
دستمزد در این سامانه، سازوکار پرداخت حقوق ها شفاف 

شده و حقوق های نجومی شناسایی خواهد شد.
نایب رئیس کمیســیون ویژه جهش و رونــق تولید و 
نظارت بر اصل 44 قانون اساســی مجلس با تاکید بر اینکه 
در عمل به قانون نباید کوتاهی صورت گیــرد، ادامه داد: با 
درج اطالعات مربوط به حقوق و دستمزد، اگر تفاوتی بین 
واقعیات و آنچه که باید پرداخت شــود، وجود داشته باشد، 

دستگاه های نظارتی به تخلفات رسیدگی می کنند.

  اختالف ۸۳۰۰تومانی 
کف و سقف قیمت سال

دالر در هشــت مــاه گذشــته تحت 
تاثیر اخبار برجام، اغلــب روند صعودی 
داشت به طوری که قیمت آن تا آخر آبان 
3400تومان افزایــش یافت.به گزارش 
اقتصادآنالین، دالر با قیمت 24۹00تومان 
معا مالت اســفند ماه را به پایان رســاند و 
با آغاز مذاکرات برجام از ابتدای امســال، 
روند نزولــی پیــش گرفت.در حالیکه تا 
نیمه اردیبهشــت ماه به 20500تومان 
عقب نشینی کرده بود، با انتشار اخباری با 
مضمون بروز اختالف جدی بین طرفین 
برجام مجددا در مسیر افزایشی قرار گرفت.

اگرچه وعده داده شده بود که برجام قبل 
از پایان کار دولت دوازدهم تعیین تکلیف 
شود، اما این اتفاق نیافتاد و با شروع دولت 

جدید مذاکرات متوقف شد.
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تامین سرمایه در گردش 
و گاز مطالبات واحدهای 

تولیدی مازندران
مشکالت در کمیسیون ویژه جهش 

تولید پیگیری می شود
رئیس کمیســیون ویژه جهــش و رونق 
تولید، تامین سرمایه در گردش و جلوگیری 
از قطعی گاز را از جمله مشکالت واحدهای 
تولیدی استان مازندران برشمرد و ادامه داد: 
مشکالت مطرح شده در این بازدید میدانی 
در کمیســیون ویژه جهــش و رونق تولید 

پیگیری خواهد شد.
سیدشمس الدین حسینی در گفت وگو 
با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح 
روز نخســت نظارت میدانی کمیســیون 
ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای 
سیاست های اصل 44 قانون اساسی مجلس 
بر استان مازندران، گفت: مقام معظم رهبری 
در نشســتی که در ســالروز افتتاح مجلس 
یازدهم با نمایندگان داشتند، بر مفید و موثر 
بودن بازدیدهای میدانی و حضور نمایندگان 
در بین مــردم تصریــح کردنــد، بنابراین 
کمیسیون ویژه در راستای فرمایشات مقام 
معظم رهبــری و ضرورت بررســی میدانی 
مشکالت حوزه تولید، بازدید از استان ها را در 

دستورکار قرار داد.
نماینده مردم تنکابن، رامســر و عباس 
آباد در مجلس شورای اســالمی با اشاره به 
بازدید میدانی کمیســیون ویــژه جهش و 
رونق تولید از اســتان مازندران، اضافه کرد: 
4 درصد جمعیت کشور در استان مازندارن 
حضور دارد و این استان 1.5 درصد مساحت 
کشور را در برگرفته بنابراین مازندران یکی از 

استان های پهناور کشور است.
این نماینده مــردم در مجلس یازدهم با 
بیان اینکه در استان مازندران ترکیب تولید 
با ســایر بخش های کشــور متفاوت است، 
توضیح داد: به طور مثال ســهم کشاورزی از 
GDP در کشــور 8 درصد است اما در استان 
مازندران بــه بیش از 20 درصد می رســد، 
سهم خدمات در کشــور 46 درصد است که 
این عدد در مازندران 54 درصد اســت.عضو 
کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات در 
مجلس تصریح کرد: در اســتان مازندران از 
یک سو حوزه کشاورزی از اهمیت بسیاری 
برخوردار اســت زیرا ارزش افــزوده بخش 
کشاورزی اســتان مازندران رتبه نخست را 
دارد و از ســوی دیگر جاذبه های طبیعی و 
جذابیت های محیطی بیانگر ضرورت توجه 
به حوزه گردشگری اســت، عالوه بر موارد 
مذکــور واحدهای تولیدی و شــهرک های 
صنعتی بســیاری نیز در این اســتان وجود 
دارد.حسینی با اشــاره به بازدید کمیسیون 
ویژه جهش و رونق تولید از کارخانه سیمان 
نکا، ادامه داد: از آنجا که تولیدکنندگان این 
مجموعه دغدغه قطعــی گاز- همانند آنچه 
در تابستان امســال برای برق اتفاق افتاد- را 
داشــتند، مقرر شــد دلنگرانی این فعاالن 
اقتصادی در کمیســیون پیگیری شود.وی 
با بیان اینکه از بندر امیرآباد که سومین بندر 
بزرگ کشور است بازدید شــد، اضافه کرد: 
این بندر حــدود 7.5 میلیــون تُن ظرفیت 
بارگیری دارد کــه از آنجا کــه در این بندر 
توســعه باراندازهای ریلی با مشکالتی روبه 
رو است، مقرر شــد پیگیری های الزم برای 
رفع این موانع در کمیسیون انجام شود.وی با 
اشاره به نشست سه ساعته اعضای کمیسیون 
ویژه جهش و رونق تولید با فعاالن اقتصادی، 
نمایندگان استان مازندارن و استاندار جدید 
استان، گفت: در این جلسه مسائل و مشکالت 
فعاالن اقتصادی مطرح مقرر شد نتایج این 
نشست در کمیســیون ویژه پیگیری شود.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید 
با بیان اینکه در ادامه از شهرک صنعتی امام 
خمینی)ره( ساری بازدید به عمل آمد، ادامه 
داد: با وجود اینکه یکی از کارخانه های موجود 
در این شهرک ظرفیت مناسبی دارد و آماده 
بهره برداری اســت، وزارت بهداشت مجوز 
بهره بــرداری از آن را صادر نکرده اســت که 
براساس شنیده ها برخی تعارض منافع منجر 
به این مسئله شده است.حسینی با اشاره به 
بازدید از مجموعه رومــاک، توضیح داد: این 
مجموعه درارای سالن های بسیار مجهز بوده 
و در آن محصوالت کشــاورزی دسته بندی 
می شود. این واحد تولیدی از فناوری باالیی 
بهره مند اســت به گونه ای که با تجهیزات به 
روز می تواند، میوه ها را اسکن کند تا ایرادات 
آن مشخص شود و برای صادرات آماده شود؛ 
نیاز به ســرمایه در گردش یکی از مطالبات 
این مجوعه بود.وی با بیان اینکه از مجموعه 
پرورش ماهــی خاویاری بازدیــد به عمل 
آمد که طرح توســعه این مجموعه نیازمند 
پشتیبانی است، یادآور شــد: همچنین در 
این نظارت میدانی از گلخانه ها و واحدهای 
تولیدی گل در روستای خرماکال بازدید شد، 
اهالی این روســتا همانند پنجره واحد عمل 
کرده و به مردم خدمات ارائه می کنند  تولید 
لیمو ترش در در محیــط گلخانه ای یکی از 

نوآوری های این روستا است.

خبر

رییس جمهور با اشاره به ظرفیت ها و امکانات 
گسترده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، آمار بسیار 
پایین صادرات غیرنفتی از این مناطق را، تاسف 
برانگیز و نگران کننده دانســت و اظهارداشــت: 
باید تحول جدی در مناطــق آزاد و ویژه تجاری 
و اقتصادی ایجاد شــود و ایــن مناطق به اهداف 

اصلی تشکیل خود بازگردند.
به گزارش اقتصاد آنالیــن، رییس جمهور با 
اشــاره به ظرفیت ها و امکانات گسترده مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی، آمار بســیار پایین صادرات 
غیرنفتی از این مناطق را، تاسف برانگیز و نگران 
کننده دانست و اظهارداشــت: باید تحول جدی 
در مناطق آزاد و ویژه تجــاری و اقتصادی ایجاد 
شــود و این مناطق به اهداف اصلی تشکیل خود 

بازگردند.
آیت اهلل سید ابراهیم رییسی روز یکشنبه در 
نخستین جلسه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-

صنعتی و ویــژه اقتصادی در دولت ســیزدهم با 
تاکید بر اینکه مناطق آزاد باید به مرکز صادرات، 
رونق تولید و ارتباطات مالی تبدیل شوند،  گفت: 
معموال در آمار مربوط به صادرات از مناطق آزاد، 
بخش انرژی را هم محاسبه می کردند، درحالیکه 
صادرات انرژی، ارتباطی به این مناطق ندارد لذا 
گزارش ارائه شده درخصوص آمار پایین صادرات 
غیر نفتی از این مناطق، بســیار تاسف برانگیز و 
نگران کننده اســت و ایجاد تحول جدی دراین 

زمینه ضروری است.
دکتررییســی گفت: مناطــق آزاد از ظرفیت 
و امکان مناســبی بــرای رونق تولیــد، افزایش 
صادرات و اشــتغالزایی برخوردار هســتند و از 
همسایگی این مناطق با کشورهای همسایه می 

توان برای صادرات استفاده کرد.
رییس جمهــور با تاکیــد بر افزایش ســهم 
مناطــق آزاد در صــادرات، گفــت: باید ســهم 
صادرات از 2 درصد به حداقــل 4 درصد افزایش 
یابد و در این زمینه مناطــق آزاد از نقش مهمی 

برخوردار هستند.

دکتر رییســی با بیان اینکه برخی از مناطق 
آزاد از تولید و صادرات فاصلــه گرفته و عمدتا به 
مرکز واردات بی رویه تبدیل شده اند، خاطرنشان 
کرد: مناطق آزاد نباید مرکز واردات بی رویه کاال 
بویژه کاالهایی که مشابه آنها در کشور تولید می 

شوند، باشند.
رییس جمهــور افزود: بعضــی از مناطق آزاد 
در کنار دریا قرار دارنــد و می توانند نقش مهمی 
در رونق اقتصاد دریا داشــته باشند. همچنان که 
ارتباط برخی از کشورهای اروپایی با دریا بسیار 
کمتر از کشورمان اســت اما 50 درصد از تولید 

ناخالص ملی آنها از طریق دریا انجام می شود.
آیت اهلل رییســی تصریــح کرد: دســتیابی 
به جایــگاه تاثیرگذاراقتصــادی نیازمند انجام 
اقدامات جهشــی اســت و در این راســتا توجه 
به اقتصاد دیجیتــال، ارتباطات مــرزی و رونق 
صنعت و اقتصاد گردشــگری بســیار تاثیرگذار 

است.
رییس جمهــور گفــت: امیــدوارم در دوره 
جدید با استفاده از همه تجربیات گذشته، اقدام 
متفاوتی در مناطق آزاد انجام شود و این مناطق 
به پشتوانه جدی برای کشور کارآفرینان و تولید 
در کشور تبدیل شوند و شــاهد جهش جدی به 
طرف اهداف مهم اقتصــادی، اقتصاد مقاومتی، 

تولید و افزایش صادرات غیر نفتی باشیم.
دکتر رییســی در پایان از دبیر شــورای عالی 
مناطــق آزاد تجاری-صنعتی و ویــژه اقتصادی 
خواســت راه های بــرون رفت از موانع شــتاب 
در توســعه فعالیت مناطق آزاد را شناســایی و 
راهکارهای الزم را در ایــن زمینه اتخاذ و اجرایی 

کند.
در این جلسه سعید محمد دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد تجاری-صنعتــی و ویژه اقتصادی، 
گزارشــی از آخرین وضعیت و عملکرد اقتصادی 
مناطق آزاد ارائه کرد و پیشنهادات و راهکارهای 
رونق صــادرات و تولیــد در ایــن مناطق مورد 

بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

محمد مخبر بــا بیان اینکــه ارز ترجیحی را به حال کشــور مفید 
نمی دانم، گفت: بخش عمده مجوزی که مجلس برای سال 1400 روی 
ارز ترجیحی اختصاص داده بود، وقتی که دولت جدید شروع به کار کرد 

این بودجه ها مصرف شده بود.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از  ایرنا، محمد مخبر روز یکشــنبه 
در آییــن افتتاحیه 2550 پروژه محرومیت زدایی ســازمان بســیج 
مستضعفین و آغاز عملیات اجرایی احداث 40 هزار مسکن مددجویی 
که در سازمان بسیج مســتضعفین برگزار شــد،   گفت: ما هیچ وقت 
مشکالت را با دستگاه های رسمی نظامی و سپاهی کشور حل نکرده ایم 
و اصاًل کار به آنجا نکشیده است. به دلیل مردمی بودن نظام، خود مردم 
مشکالت را حل کردند. فتنه 88 و جریان های بعدی را مردم حل کردند 

و کسی که توانست معضالت را مدیریت کند، خود مردم بودند.
وی با بیان اینکه اشتباه کردیم که اقتصاد را به دست مردم ندادیم، 
گفت: ما سیاست را دست مردم دادیم و 40 سال نظام سلطه می خواهد 
این نظام سیاسی از بین ببرد اما نتوانسته است. دشمن حتی نتوانست 

به این نظام آسیب برساند.
مخبر یادآور شد: در مســائل نظامی و بین المللی هم امروز کشور از 
چنان قدرتی برخوردار است که هیچ قدرتی در دنیا و منطقه بدون نظر 
جمهوری اسالمی نمی تواند تصمیم بگیرد و امروز جمهوری اسالمی 

حرف اول را در منطقه می زند.
 معاون اول رییس جمهوری افزود: جمهوری اســالمی که تا قبل از 
پیروزی انقالب اصاًل در موازنه بین المللی منطقه به حساب نمی آمد 
مگر به عنوان یک مامــور، امروز بدون او تصمیمــی در منطقه گرفته 
نمی شــود. ایران وقتی به عنوان مامور می خواســت حضور پیدا کند 
موضوعیت پیدا می کرد مثال هواپیمایش را در اختیار آمریکا قرار می داد 
تا ویتنام را بمباران کند و آن نیابتی بود و حضور قدرتمندی نداشت اما 

امروز وضعیت دیگری داریم.
مخبر با بیان اینکه در اقتصاد کار را به دست مردم نسپردیم و گرفتار 
شــدیم، گفت: یکی از عوامل انتقال دهنده وضعیت موجود به دست 
مردم، بسیج است بسیج واسطه امین، قدرتمند، خالق و مدیری است 
که می تواند این انتقال را به خوبی انجام دهد و دولت به این دلیل مصمم 
است از همه ظرفیت های بسیج استفاده کند. دولت مصمم است که از 

همه ظرفیت های بسیج استفاده کند.

معاون اول رییس جمهوری افزود: در همه مشکالتی که االن با آن 
مواجه هستیم دولت مصمم اســت ظرفیت بسیج حداکثر استفاده را 
داشته باشد.چون نماد مردم بسیج است. بسیجی قشر خاصی و جریان 
خاصی نیست هیچ مشخصه خاص خارج از مردمی بودن ندارد. بسیج 

یک مکتب الهی است که تمام شئونات افراد را در برمی گیرد.
مخبر اضافه کرد: حضور من در زلزله هرمزگان بازتابی پیدا کرد که 
مثال فوری آمده است. من در همه اتفاقاتی که در کشور افتاده، معموالً 
جزو افرادی بودم که در مسئولیت قبلی هم حضور اولیه ای داشتم. اما 
خدا را شاهد می گیرم هیچ جا حضور پیدا نکردم مگر اینکه تنها دادرس 

مردمی که گرفتار مصیبت و حادثه شده بودند بچه های بسیج بودند.
بسیج در هر اتفاقی پیشگام بوده است

 وی ادامه داد: در ســیل، در زلزله هــا در محرومیت زدایی ما جزو 
دســتگاه های بودیم که در این بخش نســبتاً فعــال بودیم ولی هیچ 
جا جلوتر از بسیج نبودیم و جلوتر از بســیج حضور پیدا نکردیم. در هر 
بحرانی، اعم از بحران آب یا بحرانی که در مسائل دیگر ایجاد شده بود، 

بسیج اولین افراد و جریانی بود که حضور پیدا می کرد.
 معاون اول رییس جمهوری یادآورشــد: امروز کشور با مشکالت 
متفاوت و مختلفی مواجه است. خوشبختانه خداوند نعمت هایی را به 
نظام جمهوری اسالمی عطا کرده اســت.  مشکالتی که در جمهوری 
اسالمی هست، نســبت به راه حل هایی که خداوند به ودیعه گذاشته، 
اصاًل قابل قیاس نیست.مخبر اظهار کرد: ما مشــکل بیکاری، تورم و 

گرانی داریم ولی واقعاً نعمت هایی که خداوند در این کشــور قرار داده 
و هر کدام می تواند یکجا این مسائل را حل کند.وی تصریح کرد: ما در 
معضالتی که به مردم رجوع کردیم موفق بودیــم هرجا گرفتاری در 
کشور وجود داشــته و نظام و حکومت و دولت به مردم مراجعه کرده و 

آنجا موفق شده است.
 با کسری بودجه جدی مواجه هستیم

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکــه، گرانی زمینه ها و پیش 
فرض هایی دارد که بدین شکل شده است، گفت: با یک کسری بودجه 
جدی و محدودیت های درآمدی مواجه هســتیم و چیزی که تحویل 
گرفتیم تورم باالیی بود.مخبر با بیان اینکه ارز ترجیحی را مفید به حال 
کشــور نمی دانم گفت: ارز ترجیحی باالخره جزو ابزارهایی بود که فنر 
قیمت ها را در این چند سال متراکم نگه داشته است.  متاسفانه بخش 
عمده مجوزی که مجلس برای سال 1400 روی ارز ترجیحی اختصاص 
داده بود، وقتی که دولت جدید شــروع به کار کرد این بودجه ها هزینه 
شده بود در نتیجه با مشکالت متفاوتی مواجه بودیم. وی خاطرنشان 

کرد: تدابیر خوبی شکل گرفته است ولی قطعاً زمانبر است.
 سه سیاست دولت برای تامین کاالی اساسی مردم

معاون اول رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با تشریح 
سیاست های دولت در زمینه تامین کاالی اساسی مردم گفت: دولت 
در این زمینه ســه سیاســت را دنبال می کند،  اول اینکه اجازه ندهیم 
فراوانی جنس دچار اخالل و اختالل شــود.وی افزود: دومین هدف ما 
ثبات قیمت ها اســت و این را تدبیر می کنیم که اتفاق بیفتد و سومین 
هدف هم ارزانی اقالم است.معاون اول رییس جمهوری اظهار کرد: به 
نظر من دو سیاســت اول و دوم در حال اتفاق افتادن است؛ ما در بحث 
فراوانی اجناس مشکلی نداریم و این بخش به نقطه اطمینانی رسیده 
است. در تمام کشــور که بگردید کمبودی در مغازه ها وجود ندارد. اما 
گرانی وجود دارد که روی آن هم تدبیر و برنامه ریزی می کنیم که البته 
این به ابعاد و جاهای مختلف بستگی دارد که بخشی از آن زمان بر است.

مخبر یادآورشد: عوامل مســبب گرانی یعنی تورم و کسری بودجه در 
بودجه 1401 خوب در نظر گرفته شده است و آثارش را مردم خواهند 
دید.وی گفت: سازمان برنامه بودجه مصمم است بودجه 1401 را بدون 
کسری ببندد که این خود قدم بزرگی است و مردم نتیجه سیاست های 

ضد تورمی دولت را در آینده خواهند دید.

نائب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
گفت: اگرچه بورس خیلی به صورت بخشــنامه ای 
و دستوری اداره نمی شود اما از آنجایی که صیانت از 
سرمایه مردم در بورس وظیفه دولت است لذا تعریف 

برنامه و چارچوب هایی برای آن ضروری است.
به گزارش خبرنــگار خبرگــزاری خانه ملت، 
ســیدمحمدرضا میرتــاج الدینــی، نائب رئیس 
کمیســیون برنامــه و بودجه مجلــس در  برنامه 
»گفتگــوی اقتصــادی« در خصــوص وظایف 
دولت در قبال بورس و ســهامداران گفت:یکی از 
وظایف مجلس شورای اسالمی در قبال بازارهای 
مالی، بحث نظارت اســت در همین راستا مجلس 
به صــورت مرتب از دولــت گزارش مــی گیرد و 
مشکالت در این راســتا را پیگیری و درمورد آن از 

دولت سوال می کند.
نائب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 

مراقبت از سرمایه های مردم در بازار سرمایه را جزو 
وظایف دولت برشــمرد و گفت: هدف اصلی مجلس 
و دولت، ایجاد ثبات در بورس اســت البته نوسانات 
همیشه در بورس وجود دارد البته سقوط سرمایه ها 

برای سهامداران آزاردهنده است.
نماینده مردم تبریز و آذرشــهر و اسکو با تأکید بر 
اینکه ثبات دهی و امنیت و آرامش بخشی به بورس 
وظیفه اصلی دولت است گفت: سهامداران حقوقی و 

حقیقی و بازارگردان ها باید به موقع به وظایف خود 
عمل کنند نه اینکه برخی سهامداران حقوقی در زمان 
سقوط قیمتها، سهام بخرند و در زمان صعودی شدن 
قیمتها، سهام ها را بفروشند چراکه این کار اجحاف 

در حق سهامداران حقیقی و خرد است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه سازمان بورس 
باید این مســائل را مدیریت کند اظهارکرد: اگرچه 
در چند ماه گذشــته در کل شاهد رشد شاخص کل 
بورس بودیم اما ســرمایه مردم سیر نزولی داشت لذا 
دولت باید مراقب باشد تا شرکت ها به صورت صوری 

رشد نکنند.
میرتاج الدینی تصریح کرد: درســت اســت که 
بورس خیلی به صورت بخشــنامه ای و دســتوری 
اداره نمی شــود اما از آنجایی که صیانت از ســرمایه 
مردم در بورس وظیفه دولت است لذا تعریف برنامه 

و چارچوب هایی برای آن ضروری است.

رییسی در جلسه شورای عالی مناطق آزاد مطرح کرد؛

مناطق آزاد باید به اهداف اصلی تشکیل خود بازگردند 
تاکید بر افزایش ظرفیت صادراتی در این مناطق

 معاون اول رییس جمهوری؛

اشتباه کردیم که اقتصاد را به دست مردم نسپردیم 
نتیجه سیاست  های ضد تورمی دولت را خواهید دید

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛

دولت از سرمایه مردم در بورس صیانت کند

عضو کمیسیون عمران مجلس شــورای اسالمی، گفت: یکی از 
رویکردهای اصلی کمیســیون عمران توجه به احیای بافت های 
فرســوده تهران و سایر کالنشــهر ها با اســتفاده از ظرفیت قانون 
جهش تولید مسکن و تسهیالت پیش بینی شده برای این منظور 

است.
احمد دنیامالی در گفت و گو بــا خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ در 

رابطه با ضرورت توجه به احیای بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، 
گفت: بر اساس دستور العمل های صادر شده باید به سمت احیای بافت 
فرسوده های به ویژه در کالنشــهر ها حرکت کنیم، در همین راستا 
موافقت هایی نیز میان وزارت کشــور و وزارت راه و شهرسازی انجام 
شده تا نگاه به احیای و نوسازی بافت فرسوده به ویژه در تهران جدی تر 

باشد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی افزود: اگر دستگاه های 
دولتی، زمینی تحت اختیار خود داشته باشند به عنوان پشتیبان مالی 
صندوق ملی مسکن قرار خواهد گرفت. بی تردید برای ساخت مساکن 
ارزان قیمت نمی توانیم از زمین های گران قیمت اســتفاده کنیم لذا 
این اراضی مذکور را در اکران عمومی فروخته و منابع مالی آن جهت 

ساخت خانه های حمایتی  در صندوق ملی مسکن واریز می شود.  

احیای بافت های فرسوده کالنشهر ها رویکرد کمیسیون عمران برای رونق ساخت و ساز مهلت ۱۵روزه اداری و 
استخدامی به کارمندان 
دولت برای ثبت اطالعات

میرزایی گفت: ظــرف 15 روز آینده باید 
اطالعات حقوقی کارکنــان طبق قانون در 
سامانه »پاکنا« ثبت شود. ثبت این اطالعات 
با هدف شــفافیت و جلوگیــری از دریافت 

حقوق های نجومی است.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از باشگاه 
خبرنگاران، عبداهلل میرزایــی، رییس امور 
مدیریت مشــاغل و نظام هــای پرداخت 
ســازمان امور اداری و اســتخدامی، گفت: 
ظرف 15 روز آینده بایــد اطالعات حقوقی 
کارکنان طبق قانون در سامانه »پاکنا« ثبت 
شــود. ثبت این اطالعات با هدف شفافیت و 
جلوگیری از دریافت حقــوق های نجومی 

است.
از روز پنج شــنبه الزام ثبــت اطالعات 
کارکنان دولت در ســامانه پاکنا )ســامانه 
کارمند ایران( مطابق ماده 2۹ قانون برنامه 
ششم توسعه و همچنین بودجه 1400 اعالم 
و شرایط پرداخت حقوق برای هر کارمند بر 
مبنای ثبت اطالعات توسط دستگاه ها اعالم 

شده است.

استخدام کنید یارانه بگیرید
کارفرمایانــی کــه فــارغ التحصیالن 
دانشگاهی را در واحدهای خود به کار گیرند 
از 30 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای 

عالی کار به عنوان یارانه بهره مند می شوند.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایسنا، 
طــرح پرداخت یارانــه دســتمزد با هدف 
تحرک  بخشی به ایجاد اشتغال در بنگاه های 
خرد، کوچک و متوسط، زمینه  سازی برای 
اشتغال دانش  آموختگان مقاطع تحصیلی 
دیپلم و باالتر، ارتقاء مهارت و کســب تجربه 
توسط جویندگان کار به ویژه شغل  اولی  ها 
از طریق تعامل با نیروهای متخصـــص و با 
تـجربه، انتـقال دانش و فـــناوری به بنگاه 
اقتصادی بــا ورود نیروی جــوان و افزایش 
تولید و سرمایه گذاری در بخش های تعاونی و 
خصوصی به عنوان یکی از سیاست های فعال 

بازار کار تدوین و اجرا شده  است.
جامعه هــدف این طرح، جوانــان بیکار 
جویای کار در مناطق محروم و کم برخوردار 
از اشــتغال و همچنین بنگاه های اقتصادی 
رسمی فعال در شهرستان های کم برخوردار از 

اشتغال استانهای مشمول طرح است.
بر اساس آخرین آمار عملکرد طرح یارانه 
دستمزد تاکنون 38 هزار و ۹75 نفر در این 
طرح ثبت نام کرده که از این تعداد بیش از 33 
هزار  نفر موفق به انعقاد  قرارداد   کار  شده اند. 
این طرح همچنین مشارکت 6808 کارفرما 

را در پی داشته است.
بررســی توزیع جغرافیایی اجرای طرح 
نشــان می دهد استان خوزســتان با ثبت 
بیشترین تعداد داوطلب، کارفرما و قرارداد 

منعقده پیشتاز این طرح بوده است.
بیشترین تعداد کارفرمای استقبال کننده 
از طرح پس از خوزستان متعلق به کرمانشاه 
بوده و اســتان مازندران بیشــترین تعداد 
جویندگان کار ثبت نام کرده و قرارداد بسته 
پس ازخوزســتان را به خود اختصاص داده 

است.

سازمان تعزیرات، احتکار 
کاالهای اساسی را با جدیت 

پیگیری کند
ســتاد تنظیم بازار مقررکرد تا از ظرفیت 
توزیع کنندگان عمده بــرای توزیع کاالهای 
اساسی بیشتر استفاده شود و سازمان تعزیرات 
هم مکلف شــد تا موضوع احتــکار این گونه 
کاالها را با جدیــت دنبال کند.بــه گزارش 
اقتصاد آنالین، جلسه ســتاد تنظیم بازار روز 
چهارشنبه به ریاســت محمد مخبر معاون 
اول رییس جمهوری تشــکیل و بر ضرورت 
نظارت جامع بــر قیمت کاالهای اساســی 
تاکید شد.معاون اول رییس جمهوری در این 
جلسه بر ضرورت برنامه ریزی و انجام اقدامات 
اساسی و بنیادین برای حل ریشه ای مشکالت 
بازار تاکید کرد و گفت: نباید هر روز بازار دچار 
تالطم و نابسامانی باشد و حل این مشکالت 
نیازمند آسیب شناسی، برنامه ریزی منسجم 
و نظارت دقیق است تا مردم هر روز با مشکل 
کمبود و یا گرانی برخی کاالها مواجه نشوند.

مخبر با اشاره به اقدامات انجام شده برای توزیع 
فراوان کاالها با قیمت مصوب ادامه داد: نظارت 
مســتمر بر نحوه توزیع کاالهایی که تعیین 
قیمت شده ضروری اســت و بازرسین وزارت 
جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات و نیروهای 
مردمی سازماندهی شده باید با جدیت در این 
زمینه عمل کنند.وی استفاده از سامانه های 
اینترنتی برای عرضه مــرغ، تخم مرغ و دیگر 
کاالها را بــا قیمت مصــوب، اقدامی مثبت 
ارزیابــی و بر ضرورت توســعه این خدمات و 
عرضه کاالهای اساســی از این طریق تاکید 

کرد.
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شنبه   29 آبان 1400 
  سال هفتم

مجموعه صنعتی و نیروگاهی کشور باید کار خود را به خوبی انجام 
دهند تا با مشکل قطعی گاز مواجه نشوند.

نایب رئیس کمیســیون انرژی مجلس درباره تأمین گاز صنایع 
مختلف کشور در زمستان به پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( گفت: 
طی جلسه کمیســیون انرژی مجلس شورای اســالمی با مجموعه 
وزارت نفت و مدیرعامل شرکت گاز کشور، بر مدیریت تامین گاز مورد 

نیاز مردم و مهم تر از آن، صنایع کشور تاکید شد.احمد مرادی افزود: 
نمایندگان کمیسیون انرژی بر این نکته تاکید دارند که برای زمستان 
پیش روی باید به گونه ای گاز صنایع و نیروگاه ها مدیریت شــود که با 
قطعی و یا کمبود گاز مواجه نشــویم.نایب رئیس کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی بهینه سازی مصرف و صرفه جویی را بهترین 
اقدام برای جلوگیری از قطعی گاز دانســت و افزود: گرچه وزیر نفت 

قول داده طوری برنامه ریزی کند که در زمستان با مشکل کمبود گاز 
روبه رو نشویم، اما یکی از راهکارهای جبران کسری گاز، بهینه سازی 
مصرف و صرفه جویی است.نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، 
حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: برای 
جبران کمبود گاز باید صرفه جویی کرد اما در صورت نیاز به واردات، 

شرایطی وجود دارد که نیازمند مدیریت درست و دقیق است.

گاز صنایع و نیروگاه ها در زمستان مدیریت شود
خبرمیز خبر 

  مذاکرات، برجام 
و سناریوهای پیش روی 

بازار سرمایه
بهترین شرایط برای نرخ ارز، نه ریزش و نه 
صعود هیجانی است، بلکه نگه داشتن ثبات 
نرخ ارز و پیش بینی پذیر بودن آن خواهد بود. 
با تثبیت نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی، 
انتظار بهبود شرایط بازار سرمایه را می توان 

داشت.
مدیرعامل مرکز مالی ایران با بیان اینکه 
رخدادهای سیاسی همواره بر بازار های مالی 
ایران و جهان تاثیرگذار بوده است، به پایگاه 
خبری بازار سرمایه )سنا( گفت: تحریم های 
اعمال شده علیه جمهوری اسالمی ایران در 
زمینه های صادرات نفت ایران و تحریم بانک 
مرکزی ایران از جمله مهم ترین رخدادهای 
سیاســی در این زمینه بوده کــه منجر به 
ناتوانی بانک مرکزی ایران در وصول درآمد 
حاصل از فروش نفت به کشــورهای جهان 

شده است.
ســجاد موحد افزود: با توجه بــه تاثیر 
تحریم ها بر شاخص های کالن اقتصادی و در 
نهایت اثرگذاری آن بر بازار سرمایه،  می توان 
دو ســناریو مربوط به ادامه یافتن شــرایط 

تحریمی و لغو تحریم ها را بررسی کرد.
ســناریو اول؛ ادامه یافتن شرایط 

فعلی
مدیرعامل مرکــز مالی ایران با اشــاره 
به اینکه علــت اصلی نوســانات بازارهای 
مختلف از جمله بازار سرمایه را باید در رشد 
نقدینگی و افزایش این رشــد در سال های 
اخیر دانســت، گفت: در حالی که متوسط 
رشد نقدینگی در 40 ســال گذشته حدود 
24 درصد بوده، این میزان در ماه های اخیر 
به بیش از 30 درصد افزایش پیدا کرده است 
و درصورت ادامه دار بودن این رشد تا پایان 
ســال، با حجم نقدینگی 4 هزار و 631 هزار 
میلیارد تومان و رشد متوسط ساالنه 33.2 

درصدی روبه رو خواهیم شد.
رئیس هیأت مدیره شــرکت مدیریت 
توسعه و آموزش بورس با تاکید بر آنکه علت 
رشد نقدینگی را در دو عامل ناترازی بانک ها 
و کسری بودجه دولت می توان جستجو کرد، 
افزود: در صورت حل این دو مشکل می توان 

رشد نقدینگی کشور را کنترل و کاهش داد.
به گفته موحد؛ بانک ها به امهال وام های 
غیرجاری و ثبــت وام های جدیــد، زیان 
انباشته زیادی دارند اما به دلیل قدرت خلق 

پول آن را در ترازنامه خود مخفی کرده اند.
مدیرعامل مرکز مالی ایــران بیان کرد: 
یکــی از دالیل اصلــی رشــد نقدینگی به 
خصوص در ســال های ۹2 تا ۹6 خلق پول 
گسترده بانک ها برای پنهان کردن ناترازی 
خود بوده اســت که در نهایت خــود را در 
تورم های افسارگسیخته سال های گذشته 

نشان داده است.
وی با بیان اینکه کســری بودجه دولت 
عامل دیگر خلق پول و رشد نقدینگی است، 
عنوان کرد:  عامل مسلط خلق پول در اقتصاد 
و افزایش نقدینگی، همواره کسری بودجه 
دولت بوده اســت، به گونــه ای که می توان 
گفت عمده پول موجود در اقتصاد به واسطه 
تأمین مالی این کسری، انتشار یافته است. 
به عبارتی، کســری بودجه دولت تا پیش 
از کاهش درآمدهای نفتی دیده نمی شــد. 
اما با کاهش درآمدهای نفتــی دولت، این 
کســری بودجه به تدریج نمایان شده است 
و در صورت عدم تأمین این کسری از منابع 
ممکن دیگر از جمله انتشار اوراق به ناگزیر 
استفاده می شود که دوباره این کسری، دیر 
یا زود از محل پایه پولی بانک مرکزی تأمین 
خواهد شد.موحد با اشاره به این مطلب که 
نااطمینانی در مورد افق پیش روی اقتصاد 
کشور منجر می شود تا مردم ریال کمتر نگه 
داشته و سعی کنند در اولین فرصت ممکن 
ریال خود را تبدیل به دارایی دیگری کنند، 
گفت: با این کار، مردم می توانند ثروت خود 
را در مقابل نوسانات و تورم پیشروی اقتصاد 
مصون و حفظ کنند زیرا مردم انتظار دارند 
که قیمت ها در آینــده افزایش پیدا کند و از 
این رو ترجیح می دهند تا در صورت امکان 
پول نقد نگهداری نکنند که این خود منجر 
به افزایش سرعت گردش پول می شود.وی 
ادامه داد: افزایش سرعت گردش پول به این 
معنا اســت که به میزان مشخصی از کاالی 
موجود در اقتصاد نیاز به پــول برای تبادل 
آنها کمتر خواهد بود و زمانی که میزان کاال 
و خدمــات در اقتصاد ثابت اســت، افزایش 
ســرعت گردش پول خــود را در افزایش 
قیمت ها، به خصــوص قیمت های دارایی و 

مالی نمایان می کند.
افزایش نرخ ارز

موحد تحوالت بــازار ســرمایه را متاثر 
از رشــد باالی نقدینگی دانســت و گفت: 
این رشــد با تاثیر بر روی قیمت دالر، عامل 
افزایش رشد بازار سرمایه است و همزمان با 
رشد نقدینگی باال، تحریم ها و نرسیدن ارز 
به داخل کشور، قیمت دالر افزایش می یابد 
که نتیجه آن افزایش انتظارات تورمی و رشد 

بازار سرمایه خواهد بود.

یک کارشناس بازار سرمایه 
تأکید کرد؛

نگاه به فروش اوراق از 
دریچه دو لنز

معامالت اوراق و فروش اوراق، دو مقوله 
متفاوت هستند؛ از این روی، یکی دانستن 
این دو و مرتبط کردن عملیات بازار باز و این 
اوراق با بازار ســرمایه، ناشــی از نبود درک 

کافی از ساختار بازار اوراق است.
یک کارشناس بازار ســرمایه، با اشاره به 
کسری بودجه به عنوان یکی از چالش های 
اساسی دولت به خبرنگار پایگاه خبری بازار 
سرمایه )ســنا( گفت: کسری بودجه دولت 
مبلغ چیزی در حدود 400 هــزار میلیارد 
است. اســتقراض از بانک مرکزی، فروش 
دارایی های دولت و فــروش اوراق بدهی از 
جمله راه های پیش روی دولت برای پوشش 
این کسری ها در کوتاه مدت به شمار می رود.

احســان همتی ادامه داد: انتشار اوراق 
بدهی و همچنین عملیات بازار باز از جمله 
موضوعاتی است که بر بازار سرمایه طی مدت 
اخیر تأثیرگذار بوده اســت. ذکر این نکته 
ضروری است که معامالت اوراق تحت عنوان 
عملیات بازار باز بانک مرکزی و استفاده بانک 
مرکزی از تابلوی فرابورس، به معنی فروش 

اوراق توسط دولت در بازار سرمایه نیست.
وی با تأکید بر اینکه دولت از ابتدای مهر 
ماه تا به امروز اقدام به فروش اوراق بدهی در 
بازار سرمایه نکرده است، خاطرنشان کرد: 
طی پاییز، بر خالف برخی اخبار و تحلیل ها، 
دولت ۹ هزار میلیارد تومان از اوراق سررسید 
شده را در دو ماه اخیر تسویه کرده و افزایش 
ارزش معامالت اوراق بدهی در برخی روزها 

مربوط به اجرای عملیات بازار باز بوده است.
این کارشناس بازار ســرمایه، با مدنظر 
قــرار دادن عملیات بازار بــاز بین بانک ها و 
بانک مرکزی از طریــق تابلوی فرابورس در 
روز سوم آبان ســال جاری، تصریح کرد: در 
این روز، ارزش معامالت یادشده به 37 هزار 
میلیارد تومان رســید. این مبلغ تنها بیانگر 
ارزش معامالتی بوده است که میان بانک ها 
و بانک مرکزی انجام شده و به معنی فروش 
اوراق به منظــور تأمین مالــی دولت نبوده 

است.
وی با اشاره به تعبیر اشتباه یک نماینده 
مجلس و برخی از فعاالن بازار سرمایه در این 
رابطه ابراز کرد: در گفتار یا توییت های برخی 
از افراد، آمار عملیات بازار بین بانکی به منزله 
فروش اوراق تعبیر شده است. در حالی که، 
حجم معامــالت اوراق و فــروش اوراق، دو 

مقوله به کلی متفاوت هستند.
همتی افزود: همانطور که پیشــتر بیان 
شد، مبلغ کســری بودجه دولت 400 هزار 
میلیارد تومان بوده است، چنانچه دولت در 
سوم آبان ماه از طریق بازار سرمایه و فروش 
اوراق بدهی، مبلغ 37 هــزار میلیارد تومان 
تأمین مالی کرده باشــد، باید گفت دولت با 
احتســاب حجم عملیات بازار باز طی مهر 
و آبان، تمام کســری بودجه خود را مرتفع 
کرده است. در حالی که  این موضوع صحیح 

نیست.
بازار بدهی و بازار ســهام هــر دو مکمل 
یکدیگر در تقویت بازارهای مالی محسوب 
می شــوند و رقیب دانســتن این دو بازار به 
هیچ وجه فنی و دقیق نیست. به بیانی دیگر، 
بیش از ۹۹ درصد حجم خریــداران اوراق 
بدهی، صندوق های با درآمد ثابت هستند. 
صندوق های ســرمایه گذاری ســهامی و 
مختلط، از منابع مالی و کنشگران متفاوتی 

برخوردارند و خریداران این اوراق نیستند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به 
اینکه انتشار اوراق خزانه اسالمی متفاوت 
با فروش اوراق خزانه اسالمی است، اذعان 
کرد: فرایند انتشار اوراق خزانه اسالمی به 
این صورت است که پس از تخصص اوراق 
خزانه اســالمی به پیمانکاران دولتی، این 
پیمانــکاران اختیار دارنــد اوراق خود را 
در بازار ســرمایه تنزیل کرده و به فروش 
برسانند یا تا سررســید اوراق خزانه صبر و 
مبلغ اسمی اوراق را در سررسید دریافت 

کنند.
وی با اشاره به آمار سازمان بورس و اوراق 
بهادار مبنی بر معامالت اوراق خزانه اسالمی 
طی مهر ماه، توضیح داد: دارندگان این اوراق 
طی ماه گذشته، حدود یک هزارم از پیمان 
اوراق خزانــه اســالمی را در بازار ســرمایه 
فروخته اند. با توجه به آمار سازمان بورس در 
ماه یادشده، صدور مجوز برای آغاز معامالت 
ثانویه اوراق خزانه اسالمی به میزان 30 هزار 
و 500 میلیارد تومان بــوده که از این مقدار، 
تنها 342 میلیون تومان اوراق خزانه اسالمی 

در بازار سرمایه به فروش رفته است.
به گفته همتی، مقایسه آمار انتشار اوراق 
دولتی در ماه های شهریور و مهر، حکایت از 
این دارد که در مهرماه تنها معامالت ثانویه 
اوراق خزانه اسالمی آغاز شــده است که از 
این میزان تنها 342 میلیون تومان در بازار 
سرمایه به فروش رفته است. طبیعی است 
این میزان فروش در بازار ســرمایه بی تأثیر 

است.

یک کارشناس اقتصادی و امور بانکی مطرح کرد؛

کاهش و کنترل تورم از مسیر عملیات بازار باز
دستکاری دولت در بورس شایعه است

رییس هیات مدیره شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین عنوان کرد؛
ورود قیمت گذاری دستوری به بازار پول و کاال ممنوع

شایعات مطرح شده مبنی بر دســتکاری بازار سرمایه توسط دولت 
به منظور جبران کسری بودجه، ناشــی از تحلیل های غیرکارشناسی 
برخی فعاالن بورسی است. عملیات بازار باز، یکی از راه های جمع کننده 

نقدینگی و هدایت آنها به سمت تولید و کاهش تورم است.
مشاور معاونت اعتبارات بانک آینده با اشــاره به حجم باالی میزان 
نقدینگی به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، گفت: در بازارهای 
کشــور میزان نقدینگی، بالغ بر 3 هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده 

است. این مقدار از حجم نقدینگی در بازار، افزاینده تورم است.
مجدالدین مقیمی ادامه داد: از ســوی دیگر، کسری بودجه دولت، از 
جمله مواردی است که به افزایش نقدینگی دامن می زند. در این راستا، 
اگر دولت برای تأمین کسری بودجه خود از منابع بانک مرکزی استفاده 
کند، این موضوع به افزایش تورم و افزایش پایه پولی در کشور می انجامد 

که افزایش حجم نقدینگی را نیز در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه بازار ســرمایه و بازار باز )عملیات بازار باز بین بانکی( 
از جمله راه های کنترل نقدینگی هســتند، ابراز کرد: بخشی از عملیات 
بازار باز بانک مرکزی برای کنترل حجم نقدینگی و در نتیجه، کنترل و 
کاهش تورم است. عملیات بازار باز نه تنها منجر به خروج سرمایه از بورس 

نمی شود، بلکه به تقویت تولید و کاهش تورم نیز می انجامد.
این کارشناس اقتصادی و امور بانکی توضیح داد: با کاهش تورم، تولید 
تقویت می شــود و با تقویت تولید، ارزش سهام شرکت های تولیدی نیز 
افزایش می یابد. بنابراین، بازار ســهام که بازاری مبتنی بر تولید و رونق 
تولید کشور است، توسعه می یابد. از این روی، دولت ها، برای جلوگیری 

از تورم، از بازار باز و عملیات باز پولی استفاده می کنند.     
وی با اشاره به ماهیت عملیات بازار باز، خاطرنشــان کرد: بازار باز نه 
تنها هیچگونه اثر منفی بر بازار سرمایه ندارد بلکه این عملیات به تقویت 
بازار سهام به شیوه غیرمستقیم نیز کمک می کند. بنابراین، بازار پولی 
و عملیات این بازار در بازار ســرمایه از طریق تابلــوی فرابورس در قالب 

عملیات بازار باز، به بازار سرمایه آسیب نزده است.
مشاوره معاونت اعتبارات بانک آینده با اشــاره به اینکه حجم باالی 

نقدینگی به بازار سرمایه آسیب زده است، عنوان کرد: اگر بخواهیم با نگاه 
به سیستم بانکی، به دنبال دالیلی برای ریزش بازار طی مدت اخیر باشیم، 
باید به نرخ سود در بانک ها اشاره کرد. به بیانی دیگر، کنترل دستوری نرخ 

سود بانک ها، بر بازار سرمایه تأثیرگذار است.
افزایش درآمد سرانه ملی و کاهش فقر از جمله اهداف عالی اقتصادی 
در هر کشوری به شــمار می روند. این امر با کاهش تورم رقم می خورد، 
زیرا میان قدرت خرید مردم و تورم همبســتگی مستقیمی وجود دارد. 
بازار سرمایه، عملیات بازار باز، فروش اوراق قرضه توسط دولت از جمله 
راه کارهایی برای جلوگیری از تورم است که در همه جای دنیا این موضوع 

مشاهده می شود.
وی با اشاره به دغدغه اقتصاددانان در ارتباط با اثرات مخرب افزایش 
پایه پولی، تصریح کرد: اگر دولت از منابع بانک مرکزی به طور مستقیم 
برداشت کند یا بانک مرکزی بدون پشــتوانه اقدام به انتشار پول کند، 
این امر به افزایش پایه پولی که پدیده ای خطرناک برای اقتصاد به شمار 
می رود، می انجامد.به گفته مقیمی، ایجاد هر گونه بازاری که به کنترل و 
جذب نقدینگی در مسیر درست می انجامد چه از مسیر بازار سرمایه و چه 
از مسیر عملیات بازار باز، همگی برای کنترل نقدینگی و در نتیجه کنترل 

تورم، موثر است.
بازار پول و ســرمایه؛ دو نهاد متعادل کننده هم وزن برای 

اقتصاد کشور
وی با اشاره به شایعات مطرح شده در میان فعاالن بازار سرمایه مبنی 
بر دستکاری بازار سرمایه توسط دولت به منظور جبران کسری بودجه، 
تأکید کرد: این مباحث برگرفته از تحلیل های غیرکارشناســی است. 
عملیات بازار باز، یکی از راه هــای جمع کننده نقدینگی و هدایت آنها به 

سمت تولید و کاهش تورم است.
این کارشناس بازار مالی و پولی با اشــاره به ارتباط میان بازار سرمایه 
و بازار پول، گفت: ایــن دو بازار به مثابه دو بال همســان و هم اندازه یک 
هواپیما هستند. اگر یکی از بال های هواپیما کوچک تر از دیگری باشد، 
برای حفظ تعادل، نیاز به مصرف انرژی فراوانی است. ارتباط این دو بازار 
نیز همین گونه است. بنابراین، این دو نه تنها رقیب یکدیگر، بلکه مکمل و 

همراه با یکدیگر هستند.
وی ادامه داد: آنچه که باعث ایجاد این تصور شده که در شرایط فعلی 
بازار پول، بازار ســرمایه را کنار زده، به این امر باز می گردد که این دو بازار 
با یکدیگر تناسب ندارند. به بیانی دیگر، برخالف بسیاری از کشورها که 
بازارهای مالی آنها تقویت شده و میان این دو بازار یادشده تناسب ایجاد 

شده است، در کشور ایران این موضوع هنوز رخ نداده است.
مشاوره معاونت اعتبارات بانک آینده با اشاره به اینکه نزدیک به 85 
درصد از تأمین مالی در کشور بر دوش بازار پولی یا همان بانک ها است، 
اظهار کرد: به همین دلیل بر بازار پولی فشــار زیادی وارد است. از طرف 
دیگر، علیرغم توسعه کمی و کیفی بازار ســرمایه طی سال های اخیر، 

همچنان زیرساختارها و سامانه های الزم در این بازار مهیا نشده است.
این کارشــناس اقتصادی و امور بانکی با تأکید بر اینکه عدم تناسب 
میان این دو بازار به اقتصاد صدمه می زند، تصریح کرد: الزم است بازار پول 
و بازار سرمایه همواره با یکدیگر تعادل داشته باشند. هر اقتصادی نیاز به 
چوب تعادل یا همان »چانچو« دارد. آن چه که به این تفکر که این دو بازار 
رقیب هم هستند، دامن می زند، عدم تناسب این دو بازار با یکدیگر است. 
الزمه مرتفع کردن این امر، ایجاد تعادل است که آن هم نه در حرف بلکه 

در عمل و با حمایت از بازار سرمایه صورت می پذیرد.

مداخله دولت در تعیین قیمت ها در هر بازاری به برهم خوردن تعادل 
عمومی بازار و آشــفته کردن اقتصاد می انجامد. از این روی الزم است از 

هرگونه قیمت  گذاری در بازارهای پولی و کاالیی پرهیز شود.
رییس هیات مدیره شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین در گفت وگو 
با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( اظهار کرد: در سال های اخیر به 
دلیل حاکمیت دیدگاه تعیین دستوری قیمت ها توسط دولت ها، شاهد 

قیمت گذاری های مستمر و دستوری در بازارهای مختلف هستیم.
علیرضا حیدرزاده هنزائی ادامه داد: تعیین دســتوری نرخ سپرده ها 
و تســهیالت بانکی در بازار پول، تعیین نرخ های سود اوراق با درآمد ثابت 
در بازار ســرمایه، تعیین قیمت کاالهای مصرفی و خدمات در بازار کاال و 
خدمات، تعیین دستوری نرخ های حقوق و دســتمزد در بازار کار و ده ها 
قیمت گذاری دیگر، موجب شــده تا تعــادل عمومی بــازار و اقتصاد به 
هم بخورد؛ به گونه ای که از اصالح آن با عنــوان طرح تحول اقتصادی یاد 

می شود.
وی با اشــاره به پیامدهای قیمت گذاری دســتوری گفت: از آنجا که 
دخالت دولت ها در قیمت گذاری در شــرایط عادی قابــل توجیه نبوده 
و تبعات مختلفــی همچون رقابت ناپذیرشــدن تولید ملــی در عرصه 

بین المللی، کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه 
تولید و نبود نوآوری و توسعه را به همراه دارد. همچنین، جیره بندی برخی 
کاالهای اساسی در شرایط اضطراری مانند جنگ از موضوعات متفاوتی 
است که در این مقوله نمی گنجد.این کارشناس بازار سرمایه با مدنظر قرار 
دادن صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های ایران خودرو و سایپا 
در سال مالی منتهی به 30 اســفندماه 13۹۹ تصرح کرد: زیان انباشته 
این دو شرکت  خودروســازی بزرگ در دوره مالی یادشده، به ترتیب بالغ 
بر 300 و 150 هزار میلیارد ریال اســت.وی علت اصلی این امر را ناتوازنی 
بین افزایش نرخ های اعطایی به شرکت های خودروساز و افزایش قیمت 
نهاده های تولید، برشــمرد و اذعان کرد: صنعت خودروســازی کشور به 
جایی رسیده است که هرچه محصول بیشتری تولید می کند، میزان زیان 
آن نیز افزایش می یابد. اکنون، خودرو از یک کاالی مصرفی به یک کاالی 
سرمایه ای تبدیل شده است. رییس هیات مدیره شرکت کارگزاری تأمین 
سرمایه نوین افزود: تجربه نشان داده قیمت گذاری خودرو در دوره هایی که 
کشور با تورم های باال مواجه است، عالوه بر اینکه سیل تقاضای غیرواقعی را 
به سمت بازار روانه کرده، تولیدکننده را نیز با زیان های سنگین مواجه کرده 
است.به گفته حیدرزاده، اصوال زمانی که هر کاالیی از ارز گرفته تا بنزین، از 

خودرو گرفته تا مرغ و گوشت، با دو نرخ متفاوت راهی بازار شود، نتیجه ای 
جز فساد، گرانی، واسطه گری، تقاضای کاذب و رانت را در پی ندارد.

وجود این گونه رانت ها و امتیازات، افزون بر دامن زدن به فساد و اتالف 
منابع، همیشه بهانه ای برای مداخله نهادهای دولتی در قیمت گذاری بوده 
است. این در حالی اســت که تغییر مدیریت ها، اصالح روش ها و تشدید 

نظارت ها، همچنانکه تاکنون تجربه کرده ایم، راه به جایی نمی برد.
وی با بیان اینکه حمایت دولت از اقشــار ضعیف جامعه باید از طریق 
پوشش بیمه همگانی و کمک مســتقیم صورت گیرد، خاطرنشان کرد: 
مداخله دولت از طریق دســتکاری در قیمت ها به آشــفته کردن فضای 
کسب وکار می انجامد. ممکن است افرادی این گونه مداخالت ناموجه را 
با مصلحت مردم توجیه کنند، اما چنیــن موضوعی در کنار باال بودن نرخ 

تامین مالی، زمینه ساز نابودی تولید در کشور می شود.
رییس هیات مدیره شــرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین ابراز کرد: 
تجربه  شکســت خورده قیمت گذاری دستوری در کشــور در زمان های 
مختلف و روی کاالهای مختلفی همچون فوالد، شمش، سیمان، برق و 
... نشــان داده که این امر از کارایی الزم برخوردار نیست و اصرار به چنین 

سیاسِت اشتباهی تنها جنبه  رانت و فساد در کشور را ایجاد می کند.

خروج دولــت از فعالیت اقتصــادی و بنگاه داری 
و معطوف شــدن آن به نقش رگوالتــوری صنایع، از 
جمله مهم ترین اقداماتی است که برای برون رفت از 

مشکالت اقتصادی کنونی ضروری به نظر می رسد.
یک کارشــناس خبــره خــودرو در گفت وگو با 
خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( اظهار کرد: 
قیمت گذاری دستوری اگرچه یکی از عوامل موثر بر 
نابودی صنعت خودروســازی بوده است، اما چنانچه 
قیمت خودرو شــناور هم می بود، بــاز هم وضعیت 

صنعت خودروسازی بهتر از این شرایط نبود.
فربد زاوه ادامه داد: در دوره هایی که قیمت گذاری 
دستوری هم نبود و شرکت ها مشمول قیمت گذاری 
دستوری نمی شدند، با سرمایه گذاری های بی موردی 
که در ایــن صنعت صورت گرفــت و همچنین ورود 
مدیران سیاسی به ویژه به شرکت هایی همچون ایران 
خودرو آســیب های جدی بر پیکره این صنعت وارد 

شود.
وی با بیان اینکه نوع نگاه به اقتصاد برای مدت های 
مدیــدی، نگاهی ناقص و مشــکل دار بوده اســت، 
تصریح کرد: اضمحالل صنعت خودروســازی پس 
از بازســازی آن در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 که 
بازســازی پرهزینه و گران قیمتی بــود، رقم خورد. 
نابودی این صنعت بالفاصله پس از بازسازی صنعت 
خودروسازی در سال های 81 و 82 آغاز شد. به بیانی 
دیگر، طی این ســال ها، شــرکت های خودرویی به 
سمت اضمحالل رفتند و نشــانه های عملیاتی آن از 
اواخر دهه 80 پس از دولــت اول احمدی نژاد، نمایان 
شــد. در حالی که آغاز این روند، به دولــت اول وی با 
طرح های غیر منطقی همچون صــادرات خودرو به 
همه دنیا رقم خورد.این کارشــناس خودرو با تأکید 

بر اینکه قیمت گــذاری دســتوری در حقیقت، تیر 
خالص صنعت خودروســازی بود، خاطرنشان کرد: 
قیمت گذاری دســتوری، باعث بدتر شــدن شرایط 
این صنعت شد و کار را به جایی رســاند که تاثیرات 
مخرب مدیریــت ناکارآمد آن، تنها محــدود به این 
صنعت نماند و به کل اقتصاد تســری یافــت و بازار 
ســرمایه نیز را متأثر کرد. شبکه بانکی و قطعه سازان 
از دیگر بخش هایی هســتند که از وضعیت صنعت 
خودروســازی آســیب دیده اند.وی افزود: وضعیت 
کنونی شــرکت های خودرویی به گونه ای است که 
ارزش تابلوی بورســی آنها، غیرواقعی است. میزان 
بدهی و زیان این شــرکت ها به شــدت از کل دارایی 
آنها بیشتر است که حکایت از ورشکستگی کامل آنها 
دارد و حتی الزم است نماد آنها بسته شود تا درباره شان 

تصمیم های اساسی گرفته شــود.برای خروج از این 
شرایط نیازمند این هستیم که تمام رفتار اقتصادی 
کشــور در کالن تغییر کند و این تنها شامل صنعت 
خودروسازی نمی شــود.زاوه با اشــاره به آزادسازی 
نرخ محصــوالت خودرویــی گفت: بدیهی اســت 
تولیدکنندگان در تولید هر کاالیی، در حوزه های بهای 
تمام شده و قیمت فروش، باید اجازه تصمیم گیری و 
نرخ گذاری داشته باشند. تعیین قیمت نباید از سوی 
یک ارگان دیگر باشــد و پاســخگویی از سمت یک 
نهاد دیگر.وی با بیان اینکه مشــکل یادشده تنها در 
صنعت خودروسازی مشاهده نمی شود، اذعان کرد: 
سالهاست افراد دســتوردهنده و افراد پاسخگو، افراد 
مجزایی شــده اند. از این  روی، نه فقط قیمت گذاری 
که مدیریت بهای تمام شده هم باید در اختیار بنگاه 

اقتصادی باشــد نه اینکه تمامی نهادهای اجرایی و 
مدنی کشــور در خرید و فروش خودرو دخالت کنند 
ولی انتظار سودآوری داشــته باشیم.این کارشناس 
خودرو با اشاره به ضرورت عبور از فضای کنونی حاکم 
بر صنعت خودروســازی، تأکید کرد: شرکت ها باید 
در مدیریت و در منابع تأمین کاالی خود و همچنین 
در خصوص ســایت های تولیدی مستقل باشند. در 
حقیقت، باید در حوزه بهای تمام شده، آزادسازی رخ 
دهد؛ نه اینکه در دستورات دولتی مانند خودکفایی 
اجباری یا ســرمایه گذاری غیر اقتصــادی در قالب 
سایت های تولیدی شهرستانها بهای تمام شده را هم 
نتوانند کنترل کنند.آزادی صنعت خودرو به جذب 
سرمایه های جدید منجر می شود. جذب سرمایه های 
جدید نیز می توانــد منجر به ایجــاد مجموعه های 
صنعتی جدید در کشور شود که خلق ارزش افزوده را 
در پی دارد، هرچند مجموعه های فعلی ممکن است 
کامال تعطیل شــوند، ولی در نهایت، به حفظ صنعت 
خودرو می انجامد.وی با اشاره به پتانسیل باالی کشور 
ابراز کرد: ایران از نظر انرژی و نیروهای انسانی از جمله 
کشورهایی است که مســتعد در حوزه صنعت است. 
با توجه با موقعیت لجســتیکی ایران، این کشــور از 

پتانسیل تولید و مصرف باالیی برخوردار است.
زاوه خاطرنشــان کــرد: بــه فعــل درآوردن 
پتانسیل های باالی صنعتی کشور از جمله موضوعاتی 
است که با شعار محقق نمی شود. این موضوع با خروج 
دولت از جهت دهی اقتصادی و معطوف شدن آن به 
نقش رگوالتور امکان پذیر می شــود. با رخ دادن این 
اتفاق، می توان امیدوار باشیم کل فضای بازار سرمایه 
عالقه مناسبی به جذب سرمایه در حوزه ها و صنایع 

مختلف نشان دهد.

یک کارشناس خودرو تأکید کرد؛

خروج دولت از جهت دهی اقتصادی؛ راهکاری برای برون رفت از مشکالت اقتصادی
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  سال هفتم

خبر
 در جریان معامالت امروز 

بورس تهران؛
۵ میلیارد برگه بهادار 

دست به دست شد
در جریان معامالت امروز )دوشنبه، 
بیســت و چهارم آبان ماه(، شاخص کل 
بورس تهران با کاهــش 26 هزار و 174 
واحدی به رقم یــک میلیون و 416 هزار 
واحد رسید و شــاخص هم وزن با 4 هزار 
و 114 واحد کاهش، به رقم 384 هزار و 

885 واحد را به ثبت رساند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه 
)ســنا(، برپایه معامالت ســومین روز 
معامالتی هفته، بیش از 5 میلیارد و 213 
میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش 41 هزار و 456 میلیــارد ریال در 

بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد.
شــاخص بازار اول کاهش 22 هزار و 
7۹4 واحدی و شاخص بازار دوم، کاهش 

41 هزار و 228 واحدی را تجربه کردند.
همچنین گروه اداره بازارهای مالی با 
35 هزار و 882 معاملــه به ارزش 5 هزار 
و 251 میلیارد ریال، گروه فراورده های 
نفتی با 38 هــزار و 24۹ معامله به ارزش 
2 هزار و 838 میلیارد ریال، گروه خودرو 
با 40 هزار و 681 معامله به ارزش 2 هزار و 
813 میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با 
42 هزار و 758 معامله به ارزش 2 هزار و 
671 میلیارد ریال و گروه شیمیایی با 37 
هزار و ۹۹۹ معامله به ارزش 2 هزار و 28۹ 
میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار 

گرفتند.
شــرکت بورس اوراق بهادار تهران با 
یک هــزار و 828 واحد، گــروه صنعتی 
پاکشو با 300 واحد، شرکت کشتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران با 285 واحد، 
گــروه دارویی برکــت بــا 187 واحد و 
شرکت پتروشیمی فناوران با 108 واحد 
بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص 

کل داشتند.
در مقابل، شــرکت فــوالد مبارکه 
اصفهان با 3 هزار و 372 واحد، شــرکت 
صنایع پتروشــیمی خلیج فــارس با 2 
هزار و 872 واحد، شــرکت ملی صنایع 
مس ایران با 2 هزار و 51 واحد، شــرکت 
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی با یک 
هــزار و 634 واحد و شــرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو با یک هزار و 263 واحد 
بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس 

داشتند.

با افزایش ۳ هزار واحدی به 
ثبت رسید؛

سبزپوشی شاخص های 
منتخب بورس تهران

در جریان معامالت امروز )یک شنبه، 
بیســت و ســوم آبان ماه(، شاخص کل 
بورس تهــران با افزایش 3 هــزار و 341 
واحدی به رقم یــک میلیون و 442 هزار 
واحد رسید و شاخص هم وزن با یک هزار 
و 48 واحد افزایش، به رقــم 388 هزار و 

۹۹۹ واحد را به ثبت رساند.
به گــزارش پایــگاه خبــری بازار 
سرمایه )سنا(، برپایه معامالت دومین 
روز معامالتی هفته، بیش از 7 میلیارد 
و 271 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 57 هزار و 568 میلیارد 
ریال در بــورس اوراق بهــادار تهران 

دادوستد شد.
شاخص بازار اول افزایش 3 هزار و 344 
واحدی و شــاخص بازار دوم، افزایش 3 

هزار و ۹11 واحدی را تجربه کردند.
همچنین گــروه خودرو بــا 58 هزار 
و ۹1۹ معاملــه به ارزش 5 هــزار و 461 
میلیارد ریال، گروه شیمیایی با 44 هزار 
و ۹27 معاملــه به ارزش 2 هــزار و 7۹7 
میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با 46 
هزار و 262 معامله به ارزش 2 هزار و 615 
میلیارد ریال، گروه ســرمایه گذاری ها با 
2۹ هزار و 830 معامله به ارزش یک هزار 
و ۹47 میلیارد ریال و گروه فراورده های 
نفتی با 32 هــزار و 136 معامله به ارزش 
یک هزار و ۹23 میلیــارد ریال در صدر 

برترین گروه ها قرار گرفتند.
شرکت فوالد خوزستان با ۹30 واحد، 
شرکت پتروشیمی نوری با 688 واحد، 
شــرکت صنعتی و معدنــی گل گهر با 
600 واحــد، گروه مپنا بــا 480 واحد و 
شرکت پتروشیمی شیراز با 353 واحد 
بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص 

کل داشتند.
در مقابل، ســرمایه گــذاری تامین 
اجتماعی با 710 واحد، شــرکت صنایع 
غذایی کوروش با 15۹ واحد، شــرکت 
ملی صنایــع مس ایران بــا 150 واحد، 
بانک ملت با 134 واحد و شرکت صنعتی 
بهشهر با ۹۹ واحد بیشترین تاثیر منفی 

را بر شاخص بورس داشتند.

خبر

از آخرین چهارشنبه آبان آغاز می شود؛
عرضه صکوک اجاره ۲۰ هزار میلیارد ریالی شرکت سرمایه گذاری غدیر

مجوز تاسیس بانک تسویه؛ راه حل استقبال ناشران از سامانه سجام

توصیه یک کارشناس به نوسهامداران؛
هیجان و شتاب زدگی؛ آتش زنه سبدسهام

با مجوز ســازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک 
اجاره شرکت سرمایه گذاری غدیر )سهامی عام( به 
مبلغ 20 هزار میلیارد ریال بدون ضامن و با تکیه بر 
رتبه اعتباری از طریق شــرکت بورس اوراق بهادار 
تهران از روز چهارشــنبه 26 آبــان1400 لغایت 
یکشــنبه 30 آبان 1400 در نماد »صغدیر408« 

عرضه عمومی خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( و به 
نقل از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، 
علی بیگ زاده بــا اعالم خبر فوق افزود: شــرکت 
سرمایه گذاری غدیر قصد دارد بخشی از منابع مالی 
مورد نیاز خود را از طریق فروش و اجاره به شــرط 

تملیک بخشی از سهام تحت تملک خود در شرکت 
گسترش نفت و گاز پارسیان، بدون استفاده از رکن 
ضامن و بر اساس گزارش رتبه اعتباری تهیه شده 

توسط شرکت رتبه بندی اعتباری پایا تأمین کند.
مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار 
سرمایه توضیح داد: رتبه اعتباری این اوراق، A+ با 
درجه سرمایه گذاری می باشد که توسط شرکت 
رتبه بندی اعتباری پایا با در نظر گرفتن ســاختار 
مالی شرکت سرمایه گذاری غدیر، جریانات نقدی 
مربوط به اوراق )شــامل اصل و فرع( در طی عمر 
آن و بررســی وضعیت دارایی مبنای انتشار اوراق 
تخصیص یافته است. براســاس واژه نامه تعاریف 

شرکت رتبه بندی اعتباری پایا، در این طبقه از رتبه 
اعتباری، ظرفیت ایفای تعهدات مالی در سطح باال 

است.
بیگ زاده در خصوص ارکان این اوراق بیان کرد: 
اوراق مذکور در قالب عقد اجاره به شــرط تملیک 
به مبلــغ 20.000 میلیارد ریال، 4 ســاله، با نرخ 
18 درصد و با پرداخت اجاره بها به صورت 6 ماهه، 
از طریق شرکت کارگزاری آرمون بورس به عنوان 
عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تأمین 
ســرمایه دماوند )ســهامی عام( به عنوان متعهد 
پذیره نویس توسط شرکت واسط مالی مرداد یکم 
)با مسئولیت محدود( در بورس اوراق بهادار تهران 

منتشر خواهد شد.
وی با اشــاره به دیگر شــرایط این اوراق افزود: 
مطابق مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق 
بهادار، نشان دار بودن نماد معامالتی اوراق و تکمیل 
بیانیه ریســک خریداران، پایش رتبه اعتباری به 
شکل مستمر تا سررسید اوراق و الزام به تایید وثایق 
براســاس قرارداد در صورت تنــزل رتبه اعتباری 
به زیر BBB از شرایط انتشــار این اوراق محسوب 
می شــود. عالوه بر این حداقل سفارش خرید این 
اوراق، 50 هزار ورقه بوده و ارزش اســمی هر ورقه 
یک میلیون ریال اســت و عرضه نیز به روش ثبت 

سفارش صورت می گیرد.

ناشــران اوراق بهادار به دو دلیل اصلی از پرداخت 
سود مجامع ساالنه از طریق سامانه سجام استقبال 
نمی کنند که راه حل این موضوع در تأســیس بانک 

تسویه است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، مدیر 
نظارت بر ناشــران ســازمان بورس و اوراق بهادار در 
گفتگو با خبر نیمروزی شبکه یک سیما در پاسخ به 
این ســوال که چرا شرکت های بورســی رغبتی به 
پرداخت ســود مجامع از طریق سجام ندارند، گفت: 

بانکی ها و برخی دیگر از ناشران که سهامداران عمده 
آنها بانک ها هستند، مایل هســتند این پول و سود 
نقدی در مجموعه خود آنها رسوب یا به گردش درآید.

محسن انصاری مهیاری ادامه داد: برای پرداخت سود 
از طریق سپرده گذاری، ناشر به ازای هر سهامدار باید 
مبلغ 250 تومان به شــرکت سپرده گذاری مرکزی 
پرداخت کند که این عدد مصوب 5 سال گذشته بوده 
و تاکنون افزایش نیافته اما پرداخت همین مبلغ برای 
برخی از ناشــران به عنوان دلیل عدم استقبال ذکر 

شده است.
وی با بیان اینکه یکی از دالیل اصلی و مانع پیش 
رو برای اجرای کامل این موضوع، تراکنش های بانکی 
و کامزدها اســت، اظهار کرد: اگر ناشــران بخواهند 
خود ســود مجامع را پرداخت کنند هزینه ها بیشتر 
از این خواهد شــد عالوه بر اینکه حرکتی برخالف 
تسهیل کار ســهامداران که اصلی ترین عامل برای 
یکسان سازی پرداخت ســود مجامع است، صورت 
می گیرد.انصاری مهیاری ادامــه داد: مردم مالکان 

اصلی شرکت ها هســتند و اعضای هیات مدیره به 
نمایندگی از مردم که مالکان شرکت ها هستند، در 
شرکت ها مشــغول به کار هســتند بنابراین باید در 
راستای منافع سهامداران قدم بردارند.مدیر نظارت بر 
ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در راستای 
تسهیل امور ســهامداران، هیات مدیره ناشران باید 
تمام توان خود را به کار گیرد که این مهم به سرانجام 
برسد و نســبت به این موضوع نباید نگاه سودآوری و 

منفعت طلبانه داشته باشند.

در مواجه با افــت و خیزهای مقطعی بازار، هیــچ گاه نباید به صورت 
شتابزده، هیجانی و  یا بر پایه تحرکاتی که در دنیای مجازی وجود دارد، 

عمل کرد.
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بورس و بازار سرمایه بسیار 
پیچیده است اما ســرمایه گذاری در بازار سرمایه می تواند آسان ترین و 
مطمئن ترین شکل سرمایه گذاری باشــد به پایگاه خبری بازار سرمایه 
)سنا( گفت: متاسفانه سال گذشته تبلیغات گســترده ای جهت ورود 
عموم به بازار سرمایه،تراژدی سقوط بازار پس از صعودی اغواکننده را به 
دنبال داشت و با حبابی بودن شاخص های کل، ضربه جبران ناپذیری به 

سرمایه و اعتماد مردم وارد شد.
مجید حق پرست با اشاره به اینکه ســهامداران تازه وارد نباید دچار 
رفتارهای هیجانی شوند، گفت: ســهامداران تازه وارد با توجه به اینکه 
هیچ اطالعی از بازار نداشته و بدون مطالعه اقدام به خرید و فروش سهام 

کردند، اتفاق های ناخوشایند در بازار سرمایه شکل گرفت.
وی تاکید کرد: سرمایه گذاران در گام اول برای ورود به بازار باید ضمن 

مطالعه، مشورت با افراد حرفه ای، توجه به اصول سرمایه گذاری را مد نظر 
قرار دهند زیرا برای ســرمایه گذاری در بورس مطالعه و شناخت درباره 

بازار بسیار مهم است.
این کارشناس بازار ســرمایه در ادامه افزود: ســرمایه گذاران برای 
ورود به شرکت های پذیرفته شده در بورس باید نگاه بلندمدتی داشته 
باشند زیرا ذات بورس با نوســان همراه است. بنابراین، در مواجه با افت و 
خیزهای مقطعی بازار، هیچ گاه نباید به صورت شتابزده، هیجانی و  یا بر 
پایه تحرکاتی که در دنیای مجازی همچون تلگرام، اینستاگرام، واتساپ 

و مواردی دیگر وجود دارد، عمل کرد.
حق پرســت تصریح کرد: برای شــروع کار در بازار ســرمایه باید از 
سرمایه های مازاد استفاده کرد و ورود سرمایه اصلی زندگی، اقدام صحیح 

برای ورود به بازار سرمایه نیست.
به گفته این کارشناس بازار ســرمایه؛ تالطم موجود در بازار سرمایه، 
مردم، ســبدگردان ها و حتی ســهامداران بزرگ را دچار ســردرگمی 

می کند و موجب نوسان های غیرعادی و سینوسی می شود.

وی خاطر نشان کرد: کســب سود و حفظ ســرمایه در مقابل تورم، 
قابلیت نقدشــوندگی مناســب، امکان ســرمایه گذاری با هر مبلغی، 
مشارکت در شرکت های پذیرش شده در بورس از مزایای سرمایه گذاری 
در بازار سرمایه اســت. اما اینکه سرمایه گذار، چگونه ؟ کی؟ و کجا سهام 
خریداری کند، بسیار حائز اهمیت است و باید توسط افراد آگاه و آگاهانه 
خریداری شود تا ارزش دارایی افراد در مقابل تورم حفظ و فرد نسبت به 

سهام خود در دارایی شرکت سهیم باشد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: بدون شک، رفتار سرمایه گذاران با 
افق زمانی سرمایه گذاری های آنها، بسیار مهم است و اگر سرمایه گذاران 
با دیدگاه کوتاه مدت وارد بازار شوند، به طور قطع، دچار ترس و اضطراب، 
سودهای کم و کوتاه بدون دانش و آگاهی می شــوند و بازار سرمایه را به 
عنوان یک بازار بلندمدت در نظر نمی گیرند.وی گفت: اما سرمایه گذارانی 
که با افق سرمایه گذاری بلند مدت وارد بازار سرمایه می شوند، برهیجان و 
اضطراب خود غلبه کرده و گزارش ها و عملکرد شرکت را با دقت بررسی و 

تداوم فعالیت و کیفیت سود شرکت ها را در نظر می گیرند.

از آغاز دولت سیزدهم، صد روز می گذرد و از روی 
کار آمدن دکتر مجید عشــقی به سازمان بورس و 
اوراق بهادار کمی بیشــتر از یک مــاه می گذرد. به 
همین بهانه گفتگوی مفصلی در رابطه با موضوعات 
و دغدغه های ایــن روزهای اهالی بازار ســرمایه با 
رئیس سازمان  انجام شد که در ادامه به موضوعاتی 
چون صندوق تثبیت، انتشار اوراق دولتی و ثبات در 

بورس اشاره شده است.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه )ســنا(، 
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، 
بازگشت اعتماد به بازار را منشاء اصلی ثبات در آن 
خواند و گفت: ثبات در بازار باعث بازگشت اعتماد 
ســهامداران خرد و عمده به بازار می شود. پیگیری 
شــفافیت اطالعات مالی و اطالعات منتشر شده 
شرکت   ها بر کدال و اطالعاتی که به سرمایه گذاران 
داده می شــود، از جمله موضوعاتی است که در این 

راستا پیگیری می شود.
عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه اطالعات 
شفاف به اعتماد ســرمایه گذاران منتهی می شود، 
اظهار کرد: اطالعات شــفاف به این معنی است که 
در صورت های مالی شــرکت ها، تناقض، تضاد یا 
ابهام وجود نداشته باشد. در صورت های مالی برخی 
از صنایع تناقض وجود دارد. برای نمونه در صنعت 
بانکی، بین نرخ ارز اعالم شــده بــه بانک مرکزی و 
سازمان امور مالیاتی تناقض مشاهده می شود. این 
دست موضوعات باعث تحمیل هزینه هایی می  شود 
که شرکت ها مابه ازای درآمدی بابت آن نداشته  اند. 
اگر این بحث حل شــود، به شفاف سازی اطالعات 
مالی بانک ها کمک شــایانی می کنــد که اعتماد 

سهامداران را در پی دارد.
وی ادامــه داد: موضوع دیگر، بــه قراردادهای 
بلندمــدت در بحــث تأمیــن خــوراک صنایع 
برمی گردد. دادن یا ندادن رانت به صنایع مســأله 
نیست. این موضوع به سیاست دولت بستگی دارد 
و ممکن است دولت بخواهد از یک صنعتی حمایت 
یا در صنعتی تشویق به ســرمایه گذاری کند یا از 
هزینه های صنعتی بکاهد یا یــک صنعتی کامال 
رقابتی کار کنــد. روی این موضوعــات به عنوان 

سازمان بورس، بحثی وجود ندارد.

عشــقی در این خصوص تأکید کرد: ســازمان 
بورس به دنبال این است که روابط مالی د ر صنایع به 
صورت بلندمدت مشخص باشد. به عنوان مثال یک 
شرکت پتروشیمی یا پاالیشگاهی از نرخ خوراک تا 
ده سال آینده خود باخبر باشــد. یا از سیاست های 
دولت در ارتباط با محصوالت فوالدی مطلع باشد. 
این موضوعات اگر به صورت بلندمدت مشــخص 
باشــد، ســرمایه گذار خرد یا عمده تکلیف خود را 
می داند. لذا سیاســتی که ســازمان دنبال کرده و 
شــخص وزیر اقتصاد و سیاســت گذاران دولتی و 
معاون اول رییس جمهور نیز بر آن تأکید دارند، این 
است که ثبات در سیاســت های تجاری به گونه ای 
دنبال شود که سهامداران و شرکت ها تکلیف خود 

را بدانند تا در بلندمدت قادر به برنامه ریزی باشند.
ثبات بازار بی نیاز از منابع صندوق تثبیت

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با 
تصمیم قوای ســه گانه جهت واریز بخشی از منابع 
صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، 
گفت: براساس مصوبات در نظر گرفته شد  مقرر شد 
یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی وارد صندوق 
تثبیت شود که تا کنون بخشــی از منابع وارد شده 

اما تالش ما بر اســتمرار تزریق این منابع به صورت 
هرساله اســت.وی ادامه داد: سیاست دولت بر این 
است که ارز موجود در صندوق توسعه ملی به ریال 
تبدیل نشود و این منبع از محل ریال هایی که از قبل 
تبدیل شده و به صندوق توسعه ملی برگشته است، 
منابع واریزی به صندوق تثبیت باشد.عشقی با بیان 
اینکه این موضوع در حال پیگیری است و بخشی از 
آن نیز انجام شده است، خاطرنشان کرد: اعتقاد ما در 
سازمان بورس این است که برای بازگشت اعتماد به 
بازار، نیازی به این منابــع وجود ندارد.  تالش ما این 
اســت که این صندوق ها کمترین حضور را مگر در 
مواقع ضروری در بازار داشــته باشند تا بازار در یک 
روال عادی و مبتنی بر عرضــه و تقاضا به کار خود 

ادامه دهد.   
اثرپذیری زیاد بــورس از اوراق دولتی، 

شایعه ای بی اساس
رئیس ســازمان بورس در خصوص شایعات و 
شائبه های این روزهای بازار که فروش اوراق دولتی 
را عامــل ضربه به بازار ســرمایه می خوانند، گفت: 
اینکه فــروش اوراق هیچ ارتباطی با بازار ســرمایه 
ندارد، ســخن درستی نیســت. اما نوع این ارتباط 

یک به یک و مستقیم نیست. تأثیر این اوراق بر بازار 
سرمایه بســیار اندک اســت، زیرا در بازار سرمایه، 
ســرمایه گذارانی با ذائقه ها و ریسک پذیری های 
متفاوتی حضور دارند. افرادی که از ریسک پذیری 
بیشتری برخوردارند، اقدام به فروش سهام و در پی 
آن، خرید اوراق نمی کنند. مشــتری صندوق های 
ســرمایه گذاری و اوراق بادرامد ثابــت نیز افرادی 
هستند که ریسک گریز هســتند. بنابراین، جامعه 
مخاطب سرمایه گذار در بازار سرمایه متفاوت است.

عشقی خاطرنشــان کرد: ســه نکته در ارتباط 
با انتشــار این اوراق وجود دارد؛ نخست اینکه، این 
اوراق بر اساس کشش بازار عرضه می شوند. در هفته 
گذشته، انتشار 10 هزار میلیارد اوراق در برنامه بوده 
و آن چه که معامله شد، 7.5 هزار میلیارد تومان بوده 
است که براســاس میزان درخواست صندوق ها، 
بانک ها و ســایر نهادهای مالی بود. نکته بعدی این 
است که کل این مبلغ دوباره به همان سیستم بانکی، 
بیمه و صندوق های سرمایه گذاری بازگشت داده 
شده است.عضو شورای عالی بورس ادامه داد: زمانی 
که پرداخت های خزانه انجام می شود، اولویت اول 
اوراق تامین مالی اســت که در بازار سرمایه منتشر 
شده است. بنابراین، تمامی 7.5 هزار میلیارد تومان 
به سیستم بازگشته شــد و اینگونه نیست که این 

مبلغ از بازار سرمایه خارج شود.
به گفته رئیس ســازمان بورس ســومین نکته 
دراین باره این است که، بخشی از این اوراق منتشر 
شده اوراق نقدی نیست بلکه اوراقی است که دست 
پیمانکاران بوده و آنهــا ایــن اوراق را الزاما عرضه 
نمی کنند. وی ادامــه داد: تعداد قابــل توجهی از 
پیمانکاران، این اوراق را تا سررســید نگه می دارند 
و اغلب حدود 30 درصد از ایــن اوراق در بازار ثانویه 
به فروش می رود و مابقی نگاه داشته می شود تا یا در 
زمان سررسید یا هر زمان که نیاز به نقدینگی داشته 
باشــند آن را در بازار و با نرخ های بازار به فروشند. 
بنابراین این بخش هم تأثیر چندانی بر بازار ندارد. در 
واقع این اوراق در بازار سرمایه پذیرش شده اند و در 
آمار نیز لحاظ می شوند، اما به این معنی نیست که 
دولت این مبلغ را از بازار سرمایه تأمین مالی کرده 

است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد؛

شفافیت؛ رمز بازپس گیری اعتماد و ثبات

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار عرضــه اوراق دولتی را 
براساس کشش بازار سرمایه خواند.

مجید عشــقی در گفتگو  بــا خبرگزاری صدا و ســیما درباره 
فــروش اوراق دولتی در بازار ســرمایه گفت: بــازار بدهی و بازار 
سرمایه دو بازار مجزا هســتند که در کل دنیا در کنار هم فعالیت 

می کنند.

وی ادامــه داد: فردی که ســهام خریداری می کنــد به ندرت 
اتفاق می افتد که ســهام خود را بفروشــد و اقدام به خرید اوراق 

مشارکت یا اوراق بدهی کند.
رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بیان کــرد: ما قصد 
داریم بازار بدهی را بــزرگ کنیم تا هم دولت و هم شــرکت های 
خصوصی بــه راحتی از ایــن بازار تامیــن مالی کنند.عشــقی با 

بیان اینکه براساس کشــش بازار ســرمایه اقدام به عرضه اوراق 
دولتی می کنیــم گفت: نهادهای مالــی مانند بانکهــا، بیمه ها و 
صندوق های ســرمایه گذاری باید براســاس مقررات، بخشی از 
دارایی خود را اوراق خریــداری کنند و در زمانی که قرار اســت 
اوراق عرضه شــود ما میــزان توانایــی آن ها در خریــد اوراق را 
می سنجیم و برهمین اساس خریداران اوراق مشخص می شوند.

عرضه اوراق دولتی براساس کشش بازار سهام
در جریان آخرین چهارشنبه 

آبان ماه؛
چراغ بورس تهران سبز 

شد
امــروز  معامــالت  جریــان  در 
)چهارشنبه، بیست و ششــم آبان ماه(، 
شــاخص کل بورس تهران با افزایش 2 
هزار و 155 واحدی به رقم یک میلیون و 
410 هزار واحد رسید و شاخص هم وزن 
با 2 هزار و 805 واحــد افزایش، به رقم 

386 هزار و 754 واحد را به ثبت رساند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه 
)ســنا(، برپایــه معامــالت آخرین روز 
معامالتی هفته، بیش از 5 میلیارد و 375 
میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش 42 هــزار و 8۹3 میلیارد ریال در 

بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد.
شــاخص بــازار اول افزایــش 832 
واحدی و شــاخص بازار دوم، افزایش 6 

هزار و 6۹2 واحدی را تجربه کردند.
همچنین گروه شــیمیایی با 5۹ هزار 
و 15 معامله بــه ارزش 4 هــزار و 354 
میلیارد ریال، گروه خــودرو با 45 هزار 
و 852 معامله بــه ارزش 3 هزار و 5۹0 
میلیارد ریال، گروه اداره بازارهای مالی 
با 27 هزار و 236 معامله به ارزش 2 هزار 
و 6۹ میلیارد ریال، گروه فلزات اساســی 
با 37 هزار و 350 معامله به ارزش 2 هزار 
و 2۹ میلیــارد ریال و گــروه غذایی بجز 
قند با 25 هــزار و 570 معامله به ارزش 
یک هزار و 544 میلیــارد ریال در صدر 

برترین گروه ها قرار گرفتند.
شرکت پتروشــیمی فناوران با 217 
واحد، شــرکت ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی تهران با 354 واحد، شــرکت 
پتروشیمی پردیس با 32۹ واحد، گروه 
بهمن با 302 واحد و شرکت پتروشیمی 
نوری با 285 واحد بیشترین تاثیر مثبت 

را بر رشد شاخص کل داشتند.
در مقابــل، شــرکت فــوالد مبارکه 
اصفهان با 438 واحد، شــرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس با 42۹ واحد، 
شرکت توســعه معادن و فلزات با 377 
واحد، شــرکت ملی صنایع مس ایران با 
34۹ واحد و شرکت گسترش نفت و گاز 
پارسیان با 212 واحد بیشــترین تاثیر 

منفی را بر شاخص بورس داشتند.

در جریان معامالت امروز 
بورس تهران؛

گروه »اداره بازارهای 
مالی« در صدر نشست

در جریان معامالت امروز )سه شنبه، 
بیســت و پنجم آبان ماه(، شاخص کل 
بورس تهــران با کاهش 7 هــزار و 716 
واحدی به رقم یــک میلیون و 408 هزار 
واحد رسید و شــاخص هم وزن با ۹2۹ 
واحد کاهش، به رقــم 383 هزار و 645 

واحد را به ثبت رساند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه 
)ســنا(، برپایه معامالت چهارمین روز 
معامالتی هفته، بیش از 4 میلیارد و 47۹ 
میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش 41 هــزار و 377 میلیارد ریال در 

بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد.
شــاخص بازار اول کاهــش 4 هزار 
و 156 واحدی و شــاخص بــازار دوم، 
کاهش 20 هزار و 25۹ واحدی را تجربه 

کردند.
همچنین گروه اداره بازارهای مالی با 
50 هزار و 8۹2 معاملــه به ارزش 6 هزار 
و 551 میلیارد ریال، گروه شــیمیایی با 
37 هزار و 55۹ معاملــه به ارزش 3 هزار 
و 402 میلیارد ریال، گروه خودرو با 35 
هزار و 82 معامله به ارزش 2 هزار و 235 
میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با 34 
هزار و 540 معامله بــه ارزش یک هزار و 
857 میلیارد ریال و گروه بانک ها با 1۹ 
هزار و 11 معامله بــه ارزش یک هزار و 
310 میلیارد ریــال در صــدر برترین 

گروه ها قرار گرفتند.
گروه صنعتی پاکشــو با 333 واحد، 
شــرکت بورس اوراق بهــادار تهران 
بــا 200 واحد، شــرکت پتروشــیمی 
فناوران با 161 واحد، شرکت پاالیش 
نفت تبریز با 8۹ واحد و شــرکت آسان 
پرداخت پرشین با 72 واحد بیشترین 
تاثیر مثبت را بر رشــد شــاخص کل 

داشتند.
در مقابل، شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس بــا 2 هــزار و 708 واحد، 
شــرکت پتروشــیمی پردیس با 684 
واحد، شــرکت ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی با 52۹ واحد، شــرکت فوالد 
مبارکه اصفهان با 436 واحد و شــرکت 
ملی صنایع مــس ایران بــا 2۹8واحد 
بیشــترین تاثیــر منفی را بر شــاخص 

بورس داشتند.
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مشارکت بانک صادرات ایران در نمایشگاه پتروشیمی عسلویه

سرپیچی در نظام بانکی؛

وزارت اقتصاد با بانک های متخلف اتمام حجت کرد 

پرداخت بیش از ۱۰۴ هزار میلیارد تسهیالت به صنایع پیشران توسط بانک اقتصاد نوین

نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت های منطقه عسلویه در 
تامین نیازهای عمومی و تخصصی شرکت های پتروشیمی با مشارکت 

بانک صادرات ایران برگزار شد.
به گزارش اقتصادآنالین، نمایشــگاه توانمندســازی و حمایت از 
شرکت های منطقه عســلویه در تامین نیازهای عمومی و تخصصی 
شرکت های پتروشیمی عسلویه، 24 تا 26 آبان سال جاری با مشارکت 
بانک صــادرات ایران در محــل مجموعه فرهنگی ورزشــی »خلیج 

نای بند« عسلویه آغاز به کار کرد.
بانک صادرات ایران در این نمایشگاه، ضمن برپایی غرفه و میزبانی از 
مدیران شرکت ها، به معرفی و ارائه انواع خدمات به بنگاه های تولیدی در 

قالب طرح های مختلف بانکی می پردازد. 
به همین منظور مدیر شعب بانک صادرات استان بوشهر در حاشیه 
برگزاری این نمایشگاه از آمادگی این بانک برای تامین مالی طرح های 
تولیدی و خدماتی جنوب این اســتان که به شرکت های پتروشیمی 

خدمات ارائه می دهند، خبر داد.
محمدرضا غنی پور گفت: بانک صادرات ایران در حال حاضر با تامین 
مالی ارزی و ریالی چندین طرح بزرگ تولیدی در عسلویه، نقش مهمی 

در حمایت از صنعت پتروشیمی و تولید کشور دارد.
وی افزود: هدایت بهینه منابع به سمت تولید و توسعه از اهداف مهم 
بانک صادرات ایران است و در این زمینه از شرکت های تولیدی استان 

بوشهر حمایت می کنیم.
وی با اشاره به طرح »طراوت« بانک صادرات ایران خاطرنشان کرد: 
بر اســاس این طرح نیازهای مالی و اعتباری زنجیــره تولید را تقویت 
می کنیم و این طرح برای تامین ســرمایه در گردش و ســرمایه ثابت 

بخش های مختلف صنعتی گامی بزرگ به شمار می آید.
غنی پور در تبیین طرح »طراوت« بانک صادرات ایران گفت: با توجه 
به مشکالت شدید مالی و تورم که مانع اصلی استمرار و افزایش فعالیت 
واحدهای مختلف اقتصادی محســوب می شود، این طرح می تواند به 

برطرف شدن مشکل پیش رو کمک بزرگی کند.
مدیرشعب بانک صادرات استان بوشهر ادامه داد: تسهیالت کم بهره 
طرح »کارا« بانک صادرات ایران نیز از دیگر خدماتی است که می تواند 

برای تقویت بنگاه های کوچک و متوسط  بسیار حائز اهمیت باشد.
وی تصریح کرد: بر اساس این طرح نرخ سود تسهیالت در قالب 
طرح »کارا« 7 درصد است و تمامی بنگاه های اقتصادی که در زمره 
واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و متوســط قــرار می گیرند، 
امکان بهره مندی از تســهیالت این خدمت جدیــد بانک صادرات 

ایران را دارند.
مدیرشعب بانک صادرات استان بوشهر ابراز امیدواری کرد معرفی 
و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه صنعتی در نمایشگاه 
عسلویه منجر به کسب وکارهای تولیدی خرد، کوچک و متوسط جدید 
شــود و افزود: بانک صادرات ایران در تامین مالــی واحدهای تولیدی 

مطابق با ظرفیت های قانونی اقدام خواهد کرد.

رییس مرکز بازرســی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
وزارت اقتصــاد در نامه ای به مدیران عامل 12 بانک، نســبت به تعلل 
برخی بانک ها در اجرای بخشنامه تحویل قراردادهای تسهالت بانکی 

به مشتریان هشدار و به متخلفین اولتیماتوم داد.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از تســنیم، سید احسان خاندوزی 
وزیر اقتصاد 20 روز پیش در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی تاکید 
کرده بود، بانک ها حداکثر یک هفته پس از درخواســت، مکلفند یک 
نســخه از قرارداد و اطالعات کامل تســهیالت را به مشتریان تحویل 

دهند.
این در حالی است که با گذشت حدود ســه هفته از ارسال این نامه، 

برخی بانک ها در اجرای این دستور تعلل می کنند.
در همیــن زمینه ، علی نظامــی رییس مرکز بازرســی، مدیریت 
عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در نامه ای به مدیران 
عامل 12 بانک دولتی و شبه دولتی نوشت: علیرغم تاکیدات و بخشنامه 

های متعدد بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانکها و موسســات اعتباری 
مکلفند، با هدف آگاهی کامل مشــتری، ضامن و وثیقــه گذار از مفاد 
قراردادهای منعقده، تمهیدات الزم را اتخــاذ و پس از انعقاد و امضای 
قرارداد، نســخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ 

باشد، در اختیار اشخاص ذکر شــده قرار دهند، بررسی ها حاکی از این 
است که در برخی از بانک ها کماکان این مهم مورد توجه قرار نگرفته و 
مفاد مصرح در بخشنامه های مورد اشاره رعابت نمی شود، لذا ضرورت 
دارد به قید فوریت ترتیبی اتخاذ گردد تا شعب آن بانک تهایتا یک هفته 
پس از درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذیربط در شعبه یک سنخه 
قرارداد و اطالعات کامل تســهیالت مزبور از جمله جدول اقساط را به 
آنها تحویل نمایند.حسب تاکید مقام عالی وزارت الزم است واحدهای 
بازرسی بانک ها به این شــکایات خارج از توبت رسیدگی و در صورت 
استنکاف شعب یا واحد ذیربط از انجام تکلیف مذکور، عالوه بر ارجاع 
پرونده متخلفین به مرجع صالح رسیدگی به تخلفات حسب مورد در 
شبکه بانکی، راسا نسبت به تحویل قرارداد به مشتریان اقدام نمایند.

همچنین بانک ها مکلف شــدند ظرف یک ماه برنامه اجرایی خود را و 
گزارش از تحویل یک نسخه از قرارداد و مکانسیم رسیدگی به شکایات 

خارج از نوبت مشتریان را به وزارت اقتصاد اعالم کنند.

بانک اقتصادنوین در راستای کمک به رونق تولید ملی و شکوفایی 
اقتصادی، بیش از 104 هزار میلیارد تومان تســهیالت پرداخت کرده 

است.
به گزارش اقتصادآنالیــن، این بانک یک میلیــون و 46 هزار و 50 
میلیارد ریال تسهیالت به بنگاه ها و واحدهای اقتصادی پرداخت کرده 
که در این میان تامین مالی صنایع پیشــران به عنــوان موتور محرک 
اقتصاد، با هدف اشتغال زایی، رفع محرومیت از مناطق کمتر برخوردار 
کشور و ارزآوری در شرایط تحریمی در صدر سیاست های تامین مالی 

این بانک قرار گرفته است.
صنعت نفت )نفــت، گازی و پاالیش و پتروشــیمی( بزرگ ترین و 
موثرترین صنعت ایران است که نقش مهمی در تامین انرژی بخش های 
صنعتی و خانگــی دارد و حیات اغلب صنایع و گــردش اقتصاد ایران 
وابسته به این صنعت اســت. از این رو این صنعت بیشترین سهم را از 

تسهیالت بانک اقتصادنوین به خود اختصاص داده است.
صنعت خودرو نیز که به دلیل وابســتگی صنایع پسین و پیشین، 
به عنوان صنعت مادر شناخته می شــود و نقش قابل توجهی در بهبود 
شرایط اقتصادی کشــور ایفا می کند رتبه دوم را در میان صنایع هدف 
بانک اقتصادنوین بــرای تامین مالی در اختیــار دارد. صنایع غذایی، 
دارویی و بهداشــتی، فلزات اساســی، فناوری اطالعات و ارتباطات و 
لوازم خانگی نیز در رتبه های بعدی از نظر تامین مالی توسط این بانک 
قرار دارند.بانک اقتصادنوین حمایت از صنایع پیشران در جهت تقویت 
تولید ملی و اشتغال را اصلی ترین رسالت خود می داند و توانسته است 
در دو سال گذشته به پشتوانه اعتماد مشــتریان با رشد سه برابری در 

حجم عملیات، نقش موثری در تامین مالی صنایع مولد داشته باشد.
بانک اقتصادنوین  بیش از 104 هزار میلیارد تومان تســهیالت به 

صنایع پیشران پرداخت کرده است

بانک اقتصادنوین در راستای کمک به رونق تولید ملی و شکوفایی 
اقتصادی، بیش از 104 هزار میلیارد تومان تســهیالت پرداخت کرده 

است.
این بانک یک میلیــون و 46 هزار و 50 میلیارد ریال تســهیالت به 
بنگاه ها و واحدهای اقتصادی پرداخت کرده که در این میان تامین مالی 
صنایع پیشــران به عنوان موتور محرک اقتصاد، با هدف اشتغال زایی، 
رفع محرومیت از مناطق کمتر برخوردار کشــور و ارزآوری در شرایط 

تحریمی در صدر سیاست های تامین مالی این بانک قرار گرفته است.
صنعت نفت )نفــت، گازی و پاالیش و پتروشــیمی( بزرگ ترین و 
موثرترین صنعت ایران است که نقش مهمی در تامین انرژی بخش های 
صنعتی و خانگــی دارد و حیات اغلب صنایع و گــردش اقتصاد ایران 
وابسته به این صنعت اســت. از این رو این صنعت بیشترین سهم را از 

تسهیالت بانک اقتصادنوین به خود اختصاص داده است.

اولین نئوبانک واقعی کشور با همکاری مشترک 
شرکت “های وب و شرکت آوا” متعلق به بانک ایران 
زمین در راســتای ارائه خدمات بانکداری دیجیتال 
به مشــتریان ایجاد و به زودی به مردم ارائه خدمت 

خواهد کرد.
به گزارش اقتصادآنالین، عبدالمجید پورسعید 
مدیرعامل بانک ایران زمین، در مراسم انعقاد قرارداد 
بین شرکت های آوا متعلق به ایران زمین و های وب 
)داده گستر عصر نوین( در راستای ارائه خدمات مالی 
و بانکی با محوریت بانکداری دیجیتال، اظهار داشت: 
نگاه مجموعه بانک ایران زمین خلق ارزش در راستای 
ارائه خدمات نوین بانکی و مالی به مشتریان است و در 
این راستا حضور مجموعه های بزرگی چون های وب 

می تواند تسریع کننده و راه گشا باشد.
عبدالمجیــد پورســعید در این مراســم ضمن 
قدردانی از زحمات همــکاران گفت: پس از چندین 
ســال تالش مجدانه همکاران در بانک ایران زمین 
این امکان فراهم شده است سرویس های بانکی را در 
یک نئو بانک پیاده سازی کنیم و بر اساس بستری که 
ایجاد شده است بتوانیم خدماتی را به مردم ارائه دهیم 
که ارزش افزوده فراوانی دارد.مدیرعامل بانک ایران 
زمین افزود: ظرفیت و بســتر الزم برای ارائه خدمات 
و سرویس های بیشــتر در حوزه بانکداری دیجیتال 
به مشــتریان در بانک ایران زمین فراهم اســت و با 
پتانسیل موجود خلق خدمات جدید از اهمیت باالیی 
برخوردار است.پورسعید ضمن تاکید بر ارائه خدمات 
جدید به مشــتریان افزود: ایجاد خدمات جدید در 
توسعه کســب و کارهای مختلف و تامین نیازهای 
مردم تاثیر بسزایی خواهد داشت و ما با اطمینان این 
خدمات را در اختیار شرکت »های وب« و در نهایت 
مشتریان قرار خواهیم داد.مدیرعامل شرکت )داده 
گستر عصر نوین( های وب :خلق یک ارزش جدید از 
اهداف این همکاری مشترک بین بانک ایران زمین و 

شرکت های وب خواهد بود
در ادامه جلســه ســید ایمان میری مدیرعامل 
شرکت های وب دلیل انتخاب بانک ایران زمین جهت 

انعقاد قرارداد را چابکی و پیشینه بانک ایران زمین در 
خلق یک ارزش جدید دانست و گفت: در حال حاضر 
اکثر مجموعه ها همان سرویس های معمول را ارائه 
می دهند. اما این امر مســتلزم این اســت که هر دو 
مجموعه چابکی را اساس خود قرار دهند و به نتیجه 

مطلوب برسند
میری افزود: هدف ارائه سرویس هایی است که در 
حال حاضر در اختیار مشتریان نیست و شرکت های 
وب با همکاری بانک و با رعایت چارچوب های بانک 
مرکزی اما با نوآوری این موضــوع را محقق خواهد 

کرد.
وی در ادامه با ابراز خرســندی از پتانسیل جوان 
و تحصیل کرده این دو شــرکت برای راه اندازی این 
نئوبانک اظهار امیدواری کرد: به طور حتم با توجه به 
ظرفیت ها و استراتژی های تعریف شده در خصوص 
حضور در بــازار کســب و کار حرف هــا و ایده های 

جدیدی رونمایی خواهد شد.
قائم مقام بانک ایران زمین:پیاده ســازی 
بانکداری دیجیتال، یــک گام موثر در ارائه 

خدمات نوین به مشتریان است
در این جلســه مجتبی شیروانی دســتیابی به 

بانکداری دیجیتال را یــک گام موثر در ارائه خدمات 
نوین به مشتریان بیان کرد و گفت: بانک ایران زمین 
چندین سال پیگیر این ایده بوده است، به طوری که 
در آغاز مطالعات و تحقیقات در این خصوص، هنوز 
هیچ بانکی مفهــوم واقعی بانک دیجیتــال را نمی 

شناخت.
شــیروانی در ادامه افزود: در ابتــدا تیم فناوری 
اطالعات بانک با ســفر به کشــور آلمــان در حوزه 
بانکداری دیجیتال تحقیقات و بررسی های اجمالی 
انجام شد و پس از 6 ســال تالش مداوم با افتخار این 

ایده به ثمر نشست.
قائم مقام بانک ایران زمین ورود ســریع به بازار را 
اولویت بانک بیان کرد و اشاره کرد: ما خوشحالیم که 
این اتفاق بزرگ با مجموعه توانمندی مثل های وب 
صورت می گیرد و تمام تالش خود را به کار می گیریم 

تا بدون هیچ مشکلی خدمات ارائه شود.
شیروانی در خصوص خدمات جدید بانک گفت: 
اولین بودن در بازار از اهمیت بسیاری برخوردار است. 
این پروژه شامل ۹0 سرویس و ارائه 400 خدمت به 
مشتریان است که امیدوارم شــروع کار عالی انجام 
شــود و  کســب و کارهایی که بتوانند به این مبحث 

قدرت دهند از جانب ما حمایت کامل را از سوی بانک 
خواهند داشت. قطعاً این مهم برای کشور و سیستم 

بانکی با ارزش خواهد بود.
معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین 
تاکید کرد: آغاز به کار اولین نئوبانک در کشور 

از سوی یک کسب و کار
در ادامه جلسه فرهاد اینالویی این پروژه را اولین 
نئوبانک واقعی در کشور اعالم کرد و گفت: مدل موفق 
در نئوبانک این است که کسب و کارهایی که خدمات 
به مشتریان می دهند به سمت نئوبانک بروند و نقش 

بانک در این میان خدمت رسانی به این حوزه است.
معاون فنــاوری اطالعات بانک ایــران زمین در 
خصوص انتظارات از نئوبانک افزود: مهمترین بحث 
در این راستا نوآوری اســت. نوآوری معموالً از بیرون 
به داخل سازمان وارد می شــود و این موضوع باعث 
شده است که استارت آپ ها بدلیل ارتباط نزدیک با 
مشتری وارد میدان می شوند تا نوآوری را به سازمان 
تزریق کنند. در این میان مرکز نــوآوری بانک ایران 
زمین با همراه شــرکت های وب مــی توانند تبادل 
اطالعات داشته باشند که نهایتا برای هر دو مجموعه 

ارزش آفرین خواهد بود.
اینالویی افزود: مفهوم بانک دیجیتال به معنای یک 
بانک کامال مکانیزه به همراه شعب و ادارات مرکزی 
و تمامی خدمات بانکی است و نئوبانک گزیده ای از 
خدمات پرمصرف و ضروری بانک است که در اختیار 
مشتری قرار می گیرد. ارتباط مشترک بانک و شرکت 
های وب موجب ارائه ســرویس های پایه و خدمات 

مطلوب به مشتری خواهد شد که ارزشمند است.
در پایان این مراسم که با حضور مدیرعامل، رئیس 
هیات مدیره، قائم مقام و جمعی از مدیران بانک ایران 
زمین و مدیران ارشــد مجموعه شــرکت های وب 
برگزار شد قرارداد همکاری این نئو بانک توسط امین 
ریاضتی مدیرعامل شرکت آوا متعلق به بانک ایران 
زمین و سید ایمان میری مدیرعامل شرکت هلدینگ 
های وب در راســتای ارائه خدمات و سرویس های 

مالی امضا شد.

ایجاد اولین نئو بانک با همکاری مشترک »های وب« و بانک ایران زمین

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از رونمایی سامانه پل با هدف 
سهولت در استفاده از خدمات نقل و انتقال وجوه در آذرماه سال جاری 
خبر داد.به گزارش اقتصادآنالین، مهران محرمیان گفت: بانک مرکزی 
بر اساس آخرین استانداردهای روز دنیا در صنعت بانکداری و با تحلیل 
نیازمندی های حــوزه بانکی از مدت ها قبل و تقریبــاً همگام با دنیا، 
سامانه پرداخت لحظه ای را در دســتور کار قرارداده است. این سامانه 

اکنون، پس از طی مراحل آزمون های نهایی به مرحله بهره برداری در 
شبکه بانکی رسیده است.معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه 
داد: جایگزینی روش کارت به کارت با سامانه دیگری که امکان هدایت 
و نظارت دقیقتر بر شبکه بانکی و همچنین مدیریت ریسک را فراهم 
آورد، اقدام الزمی بود که خوشبختانه سامانه پل با توسعه فرآیندهای 
حساب به حساب، این ضرورت را پاسخ می دهد. وی تاکید کرد: از سال 

گذشته برای عملیاتی سازی این سرویس با بانک ها هماهنگی های 
وسیعی آغاز شده اســت و در حال حاضر بانک های ملی، ملت، آینده، 
صادرات، کشاورزی، پارسیان، سامان، دی، توسعه تعاون، پاسارگاد و 
خاورمیانه از مرحله آزمون های نهایی عبور کرده اند و بنابر پیش بینی 
مدیران این پروژه، شاهد عملیاتی شدن سامانه پل در ماه آتی خواهیم 

بود.

نقل و انتقال وجوه با »سامانه پل« آسان تر می شود
خبرمیز خبر 

 جزییات و شرایط وام 
ضروری بازنشستگان

ثبت نام »وام ضروری« بازنشســتگان و 
وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری 
مرحله اول سال 1401-1400 پایان همین 

ماه )یکشنبه، 30 آبان( به پایان می رسد.
بــه گــزارش اقتصادآنالین بــه نقل از  
باشــگاه خبرنگاران، ثبت نام »وام ضروری« 
بازنشســتگان و وظیفه بگیــران صنــدوق 
بازنشســتگی کشــوری مرحله اول ســال 
1401-1400 کــه از ابتدای آبــان ماه آغاز 
شده اســت، پایان همین ماه )یکشنبه، 30 

آبان( به پایان می رسد.
به منظور ثبت نام ایــن وام یک بازه زمانی 
30روزه )آبان ماه( اعالم شــده است و تنها از 
طریق درگاه خدمــات الکترونیک صندوق 
sabasrm. بازنشستگی کشوری به نشانی

ir انجام و پــس از اتمام مهلت یک ماهه ثبت 
نام، سوابق متقاضیان از جمله مجموع وام های 
دریافتی، بهره مندی از سایر تسهیالت، میزان 

حقوق و … بررسی می شود.
پس از آن با اولویت بندی و براساس میزان 
اعتبار تخصیصی از سوی بانک عامل، تعداد 
تسهیالت که 300هزار فقره است به واجدین 

شرایط تعلق می گیرد.
پرداخت وام ضروری سال 1400-1401 
به حســاب »واجدین شــرایط« به صورت 
ماهانه و براســاس نوبت بندی که در سایت 
اعالم می شود انجام خواهد شد که اطالعات 
آن پس از مشخص شدن نتایج، اطالع رسانی 

می شود.
طبق اعالم صندوق بازنشستگی کشوری، 
میزان وام ضروری در ایــن دوره 12 میلیون 
تومان تعیین شده است و تنها به متقاضیانی 
پرداخت می شــود که از طریق حساب بانک 
صادرات حقوق بازنشســتگی یا مستمری 
دریافت می کنند. وام با نرخ سود چهار درصد 
ارائه می شود و اقساط بازپرداخت آن 36 ماهه 

)ماهانه 000‘543‘3 ریال( خواهد بود.
مبلغ وام، پس از اعالم اســامی متقاضیان 
واجد شرایط، بر اســاس اولویت تعیین شده 
به شماره حساب متقاضی در بانک صادرات 
ایران واریز می شود و واریز وام از طریق پیامک 

به اطالع آن ها خواهد رسید.
افراد زیر مجــاز به ثبت نــام وام ضروری 

نیستند:
- بازنشســتگانی که کمتر از یک سال از 

صدور حکم بازنشستگی آن ها گذشته باشد.
- وارث ذکوری که تا ســه ســال آینده از 

فهرست وظیفه بگیران خارج می شود.
- متقاضیانی که حکــم ترمیم حقوق در 
ســال جاری برای آن ها صادر نشــده باشد.

در صورتــی که چند نفــر به عنــوان وراث 
وظیفه بگیر باشند، وام ضروری تنها به یک نفر 
و به شرط جلب رضایت سایر وظیفه بگیران 
تعلق خواهد گرفت. به ایــن منظور تکمیل 
»فــرم تعهــد وراث« ضروری اســت و تنها 
در صــورت ارائه فــرم تعهــد وراث و تأیید 
مدیریت های صندوق بازنشستگی در مرکز 
استان درخواســت ثبت نام کننده در لیست 
متقاضیان وام ضروری قــرار خواهد گرفت.

همچنین درخصوص وراث صغیر و محجور، 
ارائه اصل حکم سرپرســتی صادره توســط 
دادگستری جمهوری اسالمی ایران در هنگام 
دریافت وام ضروری است.ذکر شماره دفترکل 
بازنشستگی، شماره ملی، شماره حساب بانک 
صادرات ایران و شماره تلفن همراه برای ثبت 
نام الزامی است.همچنین تاکید شده است که 
ثبت نام در سامانه، الزاما حقی را برای پرداخت 
وام به متقاضی ایجاد نخواهد کرد. پس از اتمام 
مراحل ثبت نام مدارک متقاضیان و ســوابق 
آن ها درباره دریافت دیگر وام ها و تسهیالت 
مورد بررســی قرار می گیرد. بر اساس میزان 
اعتبــار تخصیصی توســط بانــک عامل، 
»واجدان شرایط« تعیین شده و اسامی آن ها 

در سامانه اعالم می شود.

 مدیرعامل سازمان بیمه 
سالمت ایران؛

پیشنهاد تعویق نسخه نویسی 
الکترونیکی را دادیم 
مراکز درمانی آمادگی ندارند

پیشــنهاد تعویــق نســخه نویســی 
الکترونیکی را دادیم / مراکز درمانی آمادگی 
ندارندمدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران، 
از پیشنهاد تعویق 6 ماهه الزام نسخه نویسی 
الکترونیک از ابتدای دی ماه 1400 خبر داد.

به گزارش اقتصادآنالین به نقل از مهر، محمد 
مهدی ناصحی، گفت: از ابتدای دی ماه 1400 
نســخه های کاغذی پذیرفته نمی شــود و 
همه ملزم به ارائه نسخه الکترونیک خواهند 
بود.مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت ایران 
افزود: طبق قانون، از ابتــدای دی ماه 1400 
نسخه های کاغذی باید حذف و نسخه های 
الکترونیکی جایگزین شــود.وی ادامه داد: 
برخی از مراکز درمانی به دالیلی از جمله کرونا 
آمادگی اجرای نســخه نویسی الکترونیکی 
را ندارند و ما پیشــنهاد داده ایم که اجرای آن 

حدود 6 ماه به تعویق بیافتد

»به  پرداخت ملت« با اقتدار 
در جایگاه یازدهم PSPهای 

جهان ایستاد
شــرکت به پرداخت ملت جایگاه یازدهم 
جهان را در میان 150 شرکت فعال در زمینه 

پرداخت الکترونیک از آن خود کرد.
به گزارش اقتصادآنالین، بر اساس آخرین 
 Nilson( گزارش نشریه نیلســون ریپورت
Report( درخصوص عملکرد شرکت های 
پرداخــت الکترونیک در ســال 2020؛ این 
شرکت با دو پله صعود در رنکینگ بین المللی، 
موفق شــد جایگاه خود را از رتبه سیزدهم به 
یازدهم دنیا ارتقا دهد و پرچم پرافتخار ایران 
را در میان یازده PSP برتر جهان برافراشــته 

سازد.
به پرداخت ملت عالوه بر کسب این افتخار 
بی سابقه برای ایران، موفق شد جایگاه بالمنازع 
خــود را در صدر شــرکت های PSP منطقه 

خاورمیانه و ایران حفظ کند.
ایــن رتبه بندی کــه در نشــریه مرجع 
و معتبــر نیلســون ریپــورت درخصوص 
عملکرد شــرکت های پرداخت الکترونیک 
در سال 2020 منتشر شــده، نشان دهنده 
تحوالت مثبت و ارتقای کمی وکیفی در ارائه 
محصوالت و خدمات به پرداخت ملت اســت 
که همواره در این عرصه و نیز در مسیر توسعه 
کسب وکارهای نوین پیشرو بوده است و اکنون 
تنها یک گام با قرار گرفتن در میان 10 شرکت 

PSP برتر دنیا فاصله دارد.
گفتنی است؛ نیلســون ریپورت نشریه ای 
با بیش از 48 ســال سابقه انتشــار است که 
به صورت تخصصی به موضوع سیســتم های 

پرداخت الکترونیک می پردازد.

در طول سال 14۰۰؛
 چند نفر وام ازدواج 

گرفته اند؟
مدیــر روابــط عمومــی بانــک مرکزی 
جدیدترین آمــار از آخرین وضعیت پرداخت 

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را اعالم کرد.
بــه گــزارش اقتصادآنالیــن، مصطفی 
قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در 
حساب شخصی خود در توئیتر مطلبی با عنوان 
»حمایت از موضوع مهم ازدواج؛« منتشر کرد 

و نوشت؛
 از ابتدای امســال تا پایان وقت اداری 23 
آبان بالغ بــر 63۹ هزار و 6۹5 نفــر و به مبلغ 
55 هزار و 383  میلیارد تومان از تســهیالت 
قرض الحسنه ازدواج بهره مند شده اند و تعداد 
208 هــزار و 72 نفر متقاضی نیــز در صف، 

جهت استفاده از این تسهیالت اند.

سانیانی معاون فناوری 
اطالعات و ارتباطات بانک 

گردشگری شد
علیرضا ســانیانی، بنیانگــذار کیف پول 
الکترونیک شــهرداری تهــران و دبیر کارت 
بلیت الکترونیک کالنشهرهای کشور معاون 
فناوری اطالعات و ارتباطات بانک گردشگری 

شد.
به گــزارش اقتصادآنالیــن، وی از جمله 
مدیرانی است که دیدگاه کالن در حوزه های 
هوشمندســازی شهری و هوشــمند سازی 
سازمانی حدود دوازده ســال بعنوان معاون 
سازمان فناوری اطالعات شــهرداری تهران 
در دوره شورای ســوم و چهارم فعالیت های 
چشم گیری داشته است و از  نظریه پردازهای 
اجرایــی در حوزه بانکی خصوصــا بانکداری 

دیجیتال و بانکداری شرکتی می باشند .
سانیانی با بیش از ده سال سابقه فعالیت در 
بانک قوامین ، بانک شــهر و بانک گردشگری  
بعنوان کارشناســان خبــره و صاحب نظر 

می باشد .

 افزایش سقف تسهیالت 
کارت اعتباری بانک دی به 

۲میلیارد ریال
سقف تســهیالت کارت اعتباری در بانک 
دی، برای اشخاص حقیقی، به 2میلیارد ریال 

افزایش یافت.
به گزارش اقتصادآنالین؛ بــه دنبال ابالغ 
بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف 
تســهیالت کارت اعتباری، سقف تسهیالت 
کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه در بانک دی 
از 500میلیون ریال  به  2میلیارد ریال  افزایش 

یافت.
 بر اساس این گزارش، کارت های اعتباری 
مرابحه  حداقــل دارای 100 میلیون ریال و 
حداکثر  2میلیارد ریال  اعتبار اســت و سود 
تســهیالت اعطایی بر اســاس نرخ مصوب 
شــورای پول و اعتبار 18 درصد تعیین شده 
اســت.تمامی اشــخاص حقیقی و صاحبان 
کسب و کار می توانند بر اساس ضوابط نسبت 
به دریافت کارت اعتباری اقدام کنند.گفتنی 
است نحوه بازپرداخت اقساط کارت اعتباری 

مرابحه حداقل 12 ماه و حداکثر60 ماه است.



هفته نامه
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شنبه   29 آبان 1400 
  سال هفتم

اقتصاد کالن

نیم نگاه
با صرفه جویی و مصرف بهینه؛

امسال، قطعی گاز صنایع به 
حداقل می رسد

در راستای صرفه جویی و استفاده بهینه 
از وضعیت گاز کشــور، صنایع باید صرفه 
جویی را در دســتور کار قرار دهند تا امسال 

شاهد قطعی گاز صنایع نباشیم.
عضو هیات رئیسه کمیســیون انرژی 
در مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه 
جلســه های مختلفی دربــاره تامین گاز 
زمســتان برای صنایع با حضور وزیر نفت و 
مدیرعامل شــرکت ملی گاز برگزار شد، به 
پایگاه خبری بازار ســرمایه )سنا( گفت: در 
این جلسه ها درباره اتالف انرژی و قطعی گاز 
که طی سال های گذشــته اتفاق می افتاد، 

بحث و بررسی شد.
حسین حسین زاده عنوان کرد: طی دو 
هفته گذشته و طی دو روز کامل، کمیسیون 
انرژی از حوزه های پارس جنوبی، عسلویه، 
پترو پاالیشگاه ها و همچنین پاالیشگاه های 
دیگر که تامین ذخیره گاز زمســتانی را بر 

عهده دارند، بازدید کرد.
نماینده مردم الرســتان در مجلس در 
ادامه افزود: نکته ای کــه باید درباره صنایع 
کشور به آن بپردازیم این است که در راستای 
صرفه جویی و اســتفاده بهینه از گاز مقرر 
شده که صنایع بحث مربوط به صرفه جویی 
و جلوگیری از اتالف انرژی را در دستور کار 

قرار دهند.
وی با اشــاره به اینکــه 60 درصد اتالف 
انــرژی در دو وزارتخانه نفــت و نیرو اتفاق 
می افتــد، تصریح کــرد: بنده بــه عنوان 
عضوهیــات رییســه کمیســیون انرژی 
پیشنهاد دادم به جای توسعه فازهای پارس 
جنوبی که البته مورد تایید و تاکید اســت، 
بیشتر در بحث بهینه سازی کار شود به دلیل 
آنکه امروزه یک واحد هزینــه برای بهینه 
سازی معادل 40 درصد هزینه برای تولید 

است.
حسین زاده خاطر نشان کرد: با برنامه ها 
و صحبت هایی کــه مدیریت های مختلف 
در شــرکت ملی نفت ایران انجام شــده، 
امیدواریم امسال با قطعی گاز در حوزه های 
خانگی، صنعت، کشاورزی و خدمات مواجه 

نشویم.
وی یادآور شــد؛ بخش صنعت، سال 
گذشته نیاز بیش از 150 میلیون مکعبی 
داشت و چیزی که شرکت ملی گاز تامین 
می کرد حــدود ۹0 میلیــون مترمکعب 
بود و بقیــه آن از طریق مــازوت و دیزل 
استفاده می شد که خوشبختانه با برنامه 
ریزی های به عمل آمده در ســال جاری، 
امیدواریم شاهد اتفاق  سال های گذشته 

نباشیم.

یک بهارستانی مطرح کرد:
بازار رقابتی؛ مسیر سرراست 
حذف قیمت گذاری دستوری

تا زمانی که بازار خودرو در انحصار باشد، 
حذف قیمت گذاری جوابگو نیســت و باید 
این صنعت براســاس عرضه و تقاضا و بازار 

رقابتی اداره شود.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق 
تولید با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری 
مغایر با اصول اقتصاد است، به پایگاه خبری 
بازار سرمایه )سنا( گفت: کشور در صورتی 
که همانند سال های گذشته سمت و سوی 
قیمت گذاری را در بازارهای مختلف کشور 
به ویژه کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم در 
پیش بگیرد، آسیب های جبران ناپذیری به 

اقتصاد کالن کشور وارد می شود.
محسن زنگنه عنوان کرد: قیمت گذاری 
دستوری برای برخی کاالها شیوه درستی 
نبوده و باعث ایجاد بازار ســیاه و مغازه های 

زیرزمینی در کشور می شود.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس 
شــورای اســالمی بیان کرد: متاسفانه در 
صنعت خــودرو شــاهد قیمــت گذاری 
دســتوری هســتیم که برای حــذف آن 
باید بازار خــودرو از انحصار خارج شــود و 
تا زمانی کــه بازار در انحصار باشــد، حذف 
قیمت گذاری جوابگو نیست و شاهد تناقض 

در این حوزه خواهیم بود.
زنگنه با اشاره به اینکه نفی قیمت گذاری 
در بازارهای رقابتی سفارش می شود، عنوان 
کرد: براساس فرمول های اقتصادی، زمانی 
که یک شــرکت انحصار کامل را به دست 
دارد،  تعیین کننده قیمت است و بدون توجه 
به تقاضا و با اطمینان به اینک مردم چاره ای 
جز خرید آن کاال را ندارند، بدون تبلیغات و 
ارتقای کیفیت و یا ارائه بسته های مشتری 
پسند، اقدام به قیمت گذاری دستوری می 

کند.
وی خاطر نشــان کرد: راهبــرد اقتصاد 
کشــور باید مردمی، رقابتــی و آزاد بوده و 
تمامی مولفه های آن پذیرفته شده باشد و 
نمی توان بخشی از اقتصاد را دولتی و بخشی 

را آزاد اداره کرد.

خبر

یک نماینده مجلس؛

تأمین گاز صنایع در اولویت قرار گیرد

محمدرضا رضائی کوچی: 

با مدیریت صحیح؛ظرفیت ساخت یک میلیون مسکن در سال وجود دارد

قرض نکردن از بانک مرکزی به قیمت سرکوب بورس!

تا زمانی که فکری اساســی برای ارتقای بهره وری و بهینه ســازی 
مصرف گاز در بخش های مختلف خانگــی، نیروگاهی و صنایع عمده 

نشود، شاهد مصرف افسارگسیخته گاز در کشور خواهیم بود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس، شروع فصل سرما و افزایش میزان 
مصرف گاز در کشور را یکی از مســائل و مشکالت صنایع در خصوص 
تامین گاز عنوان کرد و به پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( گفت: قطع 
گاز صنایع در کشور زیان آور است و طی سال های گذشته با فرا رسیدن 
فصل زمســتان به دلیل افزایش مصارف خانگی، صنایع کشور برای 

تامین گاز با چالش های بسیاری مواجه شده اند.
فریدون عباســی دوانی در این باره افزود: به طور کلی نقش صنایع 
مختلف در کشور بســیار حائز اهمیت اســت بنابراین باید به منظور 
تامین گاز مورد نیاز آنها بیش از هر موضوع مهــم دیگر تالش کرد و تا 
زمانی که فکری اساســی برای ارتقای بهره وری و بهینه سازی مصرف 
گاز در بخش های مختلف خانگی، نیروگاهی و صنایع عمده نشــود، 
شاهد مصرف افسارگسیخته گاز در کشور خواهیم بود.نماینده مردم 
کازرون و کوهچنار در مجلس شــورای اســالمی افزود: متاسفانه در 

سال های گذشته با شروع فصل زمستان مصارف خانگی افزایش یافت 
و پیش از همه نیروگاه های برق دچار آســیب شدند و برق مورد نیاز به 
صنایع نرسید و سپس صنایع با مشکالت بسیاری مواجه شدند.عضو 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اســالمی در ادامه اظهار کرد: مردم 
کشور باید برای مصرف بهینه گاز، تشویق و توجیه شوند تا بتوانند در 
مدیریت مصرف کمک بزرگی به مسئوالن کشور بکنند.عباسی دوانی 
معتقد اســت:در صورتی که مصرف گاز در کشور افزایش یابد فعالیت 

صنایع متوقف شده و این امر باعث افت ثروت ملی خواهد شد.

با توجه به ظرفیت بســیار باالی تولید مصالح 
ســاختمانی در کشور، توان ســاخت یک میلیون 

واحد مسکن در سال دور از ذهن نیست.
رئیس کمیســیون عمران مجلس با بیان اینکه 
اگر بخش مسکن در کشور به سمت جهش تولید 
پیش برود، اقتصاد کشــور را حرکت خواهد داد به 
پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( گفت: مسکن پایه و 
لکوموتیو اقتصادی کشور است و کشورهایی که در 
صنعت ساختمان فعال هستند، واحدهای صنعتی 

دیگر آنان نیز فعال می شود.
محمدرضا رضائی کوچی عنــوان کرد: در ایران 
بیش از 500 هــزار مهندس ســاختمانی داریم 
و بیشــترین درآمد شــهرداری ها از پرونده های 

ساختمانی است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در بخش مربوط به 
ساخت ساختمان در کشور بی نیاز از سایر کشورها 
هستیم، افزود: خوشبختانه کشور در تولید مصالح 
ساختمانی خودکفا است و همه مولفه های دخیل 

در ســاختمان، بدون ریالی واردات در کشور تولید 
می شــود.این نماینده مردم در مجلس شــورای 
اسالمی، اظهار کرد: جهش تولید مسکن در کشور 
می تواند باعث ایجاد اشتغال و توسعه اقتصاد کشور 

شود و اگر دولت در بخش مسکن مشکالت خود را 
حل کند می تواند نابسامانی اقتصادی، پولی را رفع 
و نقدینگی  دســت مردم را به سمت تولید مسکن 
هدایت کند.رضایی کوچی به استفاده از توان بازار 

سرمایه به ویژه صندوق پروژه ها، اشاره کرد و گفت: 
اگر سرمایه های مردم به سمت استفاده از صندوق 
پروژه ها به منظور تولید مسکن هدایت شود، به طور 
قطع در جهت تولید و اشتغال در کشور اقدام بزرگی 

خواهیم کرد.
وی اظهار کرد: امیدواریم با پایدار شدن شرایط 
بورس و بازگشت اعتماد بیشتر مردم به بازار سرمایه 
شاهد رشد و توسعه مسکن کشور با استفاده از توان 

بازار سرمایه باشیم.
رئیس کمیســیون عمران مجلس خاطر نشان 
کرد: خوشبختانه در کشور با کمبود سیمان و فوالد 
مواجه نیستیم بلکه دو برابر نیاز داخل کشور تولید و 

صادر می کنیم.
به گفته رضایی کوچی؛ ظرفیت داخل کشــور 
جوابگو اســت به طوری که اگر ساخت مسکن را به 
یک میلیون واحد در ســال برســانیم، دور از ذهن 
نیست اما باید بخش مسکن را مدیریت شده پیش 

برد.

روز سه شــنبه 25آبان ماه، جلســه ای بین وزیر اقتصاد و دارایی و 
کمیسیون برنامه بودجه، در مجلس برگزار شد. در این جلسه، که محور 
اصلی آن، عملکرد دولت در تحقق منابــع درآمدی بودجه بود، ادعای 
خاندوزی درباره عدم انتشــار اوراق و اســتقراض از بانک مرکزی، زیر 

سوال قرار گرفت.
اقتصاد آنالین - سهیل بانی؛ حواشی پیرامون عملکرد تیم اقتصادی 
دولت سیزدهم، باعث شــد تا سید احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد و 
دارایی، بار دیگر برای پاسخگویی به نمایندگان ملت، در مجلس شورای 
اسالمی حاضر شــود. احســان ارکانی، نماینده مردم نیشابور و عضو 
کمیســیون برنامه و بودجه، در گفت وگو با اقتصاد آنالین، به تشریح 

آن چه در این جلسه روی داده پرداخت.
ارکانی با تاکید بر این نکته که دلیل اصلی حضور وزیر اقتصاد در 
کمیسیون برنامه و بودجه، بررســی عملکرد دولت در مبحث منابع 
درآمدی بودجه و بررســی ظرفیت ها و راهکارهای تامین کســری 
بودجه سال جاری بوده اســت، گفت: آقای خاندوزی در این مورد، 

به تامین کسری بودجه ماه های گذشــته، بدون استقراض از بانک 
مرکزی اشاره کرد و اعضای کمیســیون، نقطه نظرهای خود را بیان 
کردند. وی افزود: از ســوی دیگر، با وجود اینکه خاندوزی، بر عرضه 
نکردن اوراق قرضه نیز تاکید کرده بود، بررسی های کمیسیون برنامه 
و بودجه و گزارش های دیوان محاســبات، این ادعا را رد می کند. بر 
اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات، دولت و وزارت اقتصاد مجوز 
داشته اند که طی 6ماه ابتدایی سال، 67هزار میلیارد تومان اوراق به 
فروش برســانند. با این حال، در این مدت 114هزار میلیارد تومان، 
اوراق فروخته  شــده اســت. در واقع، یکی از دالیلی که دولت در این 
مدت پول قرض نگرفته، انتشار بیش از حد مجاز اوراق قرضه بوده که 
افت بازار سرمایه در روزهای گذشته را در پی داشته است.   این عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه اظهار کرد: 10هزار میلیارد تومان 
از اوراق منتشر شده، صرف پرداخت سررسید اوراق فروخته شده در 
گذشته بوده است. ادامه این روند، می تواند مشکالت بزرگی، مشابه 
آن چه در اوایل دهه ۹0 در موسسات مالی و اعتباری رقم خورد را به 

وجود آورد. وزیر اقتصاد باید دربــاره ادعاهای غیر واقع خود، درمورد 
انتشار اوراق شفاف سازی کند.

ارکانی در ادامه گفت: از طرف دیگــر، دولت موظف بوده که در 6ماه 
اول ســال، حدود 138هزار میلیارد تومان منابع درآمدی ناشــی از 
واگذاری شــرکت های دولتی و اموال و امالک مازاد دولت محقق کند. 
با این وجود، دولت در مدت مقرر از محل این منبع، هیچ درآمدی کسب 
نکرده است. همچنین در این مدت، درآمد دولت از مالیات بر خانه های 
خالی و خودرو های لوکس، نزدیک به صفر بوده است.وی افزود: با این 
وجود عملکرد دولت در دیگر درآمد های مالیاتی خوب بوده و حدود ۹0 
درصد از درآمدهای این منبع، محقق شده است. با این حال، مشکالت 
ناشی از تحریم ها، همچنان گریبان گیر فروش نفت و فرآورده های آن 
است. همچنین نیمه اول ســال، مجوز دولت برای برداشت از صندوق 
توســعه ملی 18هزار میلیارد تومان بوده که 23هــزار میلیارد توان 
برداشت شده اســت. عالوه بر آن، دولت در این مدت 54هزار میلیارد 

تومان تنخواه استفاده کرده که است که رقم بزرگی است.

محمدرضا پورابراهیمی گفــت که پیش بینی 
می کند روند ســابق در مورد ارز ترجیحی تا پایان 
ســال ادامه پیدا خواهد کرد و هیــچ تغییری رخ 

نخواهد داد.
به گــزارش اقتصادآنالیــن به نقل از ایســنا، 
محمدرضا پورابراهیمی با اشــاره به الیحه »تامین 
مطمئن کاالی اساســی، نهاده های دامی، دارو و 
تجهیزات پزشکی و سیاســت های جبرانی برای 
حمایت اقشار آسیب پذیر«  که فوریت آن در مجلس 
به تصویب نرســید، گفت: وقتی فوریت الیحه در 
صحن مجلس رای نیاورد طبیعتا به صورت عادی 
اعالم وصول می شود و به کمیسیون تخصصی که 

کمیسیون برنامه و بودجه است ارجاع می شود.
وی افزود: تمایــل دولت این بود کــه این کار با 
تسریع زمانی انجام شود که بتواند سریع تر تصمیم 
گیری شود و به همین دلیل با فوریت این الیحه را 
ارائه داده بود که ظرف یــک هفته نهایی و به دولت 
ابالغ شــود. اما عمال با عادی شــدن الیحه زمان 
بیشــتری می برد. یعنی حداقل یــک ماهی طول 
می کشــد که این الیحه در کمیســیون بررسی و 
تصویب شود و به صحن ارائه شود و بعد هم در نوبت 
بررســی در صحن قرار گیرد که عمال دو سه ماه به 
طول می انجامد در حالی کــه مصرف این موضوع 
برای همین دو سه ماه است. مگر اینکه کمیسیون 
خودش آن را در اولویت بررسی قرار دهد و در صحن 
هم با نظر نمایندگان در اولویت قــرار گیرد. با این 

روش هم حداقل این فرایند یک ماه طول می کشد.
نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: به نظر 
من تا این الیحه تبدیل به قانون شــود و ابالغ شود 
دیگر شــاید خیلی به درد دولت نخورد که بخواهد 
برای سال 1400 تصمیمی بگیرد. لذا پیش بینی 

من این است که این الیحه اجرایی نمی شود.
پورابراهیمــی در مورد تبعات ایــن الیحه نیز 
گفت: تاثیرات این الیحه بــا بحث هایی که دولت 
ارائه کرده بود قابل بررســی است. پیشنهاد دولت 
افزایش ســقف یارانه  8 میلیــارد دالری بود که در 
الیحه بودجه 1400 دیده شــده بود و می خواست 
3، 4 میلیارد دالر بیشتر منابع داشته باشد که بتواند 
کاالهای اساسی مورد نیاز را بخرد و در ردیف های 
بودجه هم بتواند جابجایی فراتر از مصوبات قانونی 
داشته باشد. اهم سرفصل های مورد نظر دولت در 
این الیحه دو چیز بود؛ یکی افزایش ســقف ارزی 
و ریالــی و جابجایی در ردیف هــای بودجه. این دو 

مجوزی بود که دولت می خواست.
وی یادآور شــد: من فکر می کنم یــک مقدار 
در تبییــن این موضوع اشــکاالتی پیــش آمد و 

برداشت های متفاوتی شــد. برداشتی که شد این 
بود که دولت می خواهد ارز 4200 تومانی را حذف 
کند. دولت اعالم کرده بود کــه اگر بخواهم تا پایان 
ســال همین مســیر را ادامه بدهم نیازمند منابع 
بیشتر هســتم. دلیل دولت هم این بود که به طور 
متوسط قیمت جهانی کاالهای اساسی 50 درصد 
و بیش از 50 درصــد از زمان تصویب بودجه 1400 
افزایش پیدا کرده و بنابراین برای خرید همان مقدار 

کاالهای اساسی باید منابع بیشتری اختصاص یابد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان 
کرد: نکته دوم این بود که در سالهای گذشته برخی 
از ایــن اقالم و کاالهای اساســی در کشــور تولید 
می شــد و نیازی به ارز بــرای واردات آن نبود. مثل 
گندم که تولیدش در سال جاری کاهش پیدا کرد و 
حجم قابل توجهی از میزان مورد نیاز کشور وارد شد 

و طبیعتا برای خرید گندم از خارج از کشور به عوض 
تولید داخل باید ارز اختصــاص یابد. این مجموعه 

باعث شد دولت بخواهد سقف منابع افزایش یابد.
پورابراهیمی همچنین گفت: برداشت این بود 
که دولت می خواهد ارز ترجیحــی را حذف کند و 
قیمت کاالها را آزاد کند و آن را از طریق روش هایی 
جبران کند. اولین اقدام دولت از نگاه ما این بود که 
سقف افزایش یابد، صرف نظر از اینکه همین روش 
موجود را ادامه دهد یا اینکه روش جایگزین داشته 
باشد که روش جایگزین، اختیاراتی بود که در قانون 
بودجه 1400 در اختیار دولت بود یعنی از هر زمان 
که دولت می خواست تغییراتی در آن کاالها بدهد 
برایش امکان پذیر بود لذا مجوزی بــرای آن الزم 
نبود ولی در فضــای عمومی و حتی فضای مجلس 
اینجور برداشت شد که دولت با این کار می خواهد 
قیمت پنج قلم کاال را آزاد کند و دو قلم گندم و دارو 
را نگهدارد ولــی روش پرداخت را متفاوت کند.وی 
افزود: االن پیش بینی من این است که روند سابق 
تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ تغییری 
نخواهیم داشــت. فقط دولت باید منابعی را در نظر 
بگیرد که مابه التفاوت ارز مورد نیاز را از طریق ریالی 
که در بودجه در اختیــار دارد و همچنین جابجایی 
در ردیف های بودجه را به صورت قانونی اعمال کند.

این نماینده مجلس در مــورد نحوه تصمیم گیری 
برای ارز ترجیحی در سال آینده نیز گفت: طبیعتا 
باید منتظر بمانیــم ببینیم در الیحــه دولت این 
موضوع به چه صورت ارائه می شود، معموال در الیحه 
بودجه هم تغییرات ما خیلی زیاد نخواهد بود. دولت 
باید دخل و خرجش را بســنجد و الیحه بدهد. اگر 
براساس دخل و خرج دولت روش استمرار یا روش 

دیگری باشد در زمان خودش بررسی می شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس؛

احتماال روند سابق در مورد ارز ترجیحی تا پایان سال ادامه دارد

با کمک بازار ســرمایه که بیشــتر ســهامداران آن هم مردم 
هستند، انتظار می رود نهضت ملی مسکن به خوبی اجرا شود.

نماینده مردم پیرانشــهر و سردشــت در مجلس با بیان اینکه 
بازار ســرمایه بهترین نقش را می تواند در نهضت ملی مسکن ایفا 
کند به پایگاه خبری بازار سرمایه )ســنا( گفت: در صورتی که در 
شهرهای کوچک و کالن شــهرها از طریق بازار سرمایه به جهش 

تولید مسکن در کشور کمک شود، گام بلندی برای معیشت مردم 
کشور برداشته  می شود.

کمال حسین پور با اشــاره به اینکه به طور قطع بازار سرمایه در 
کنار بنیاد مسکن، بنیاد مســتضعفان می تواند به تولید مسکن در 
کشور کمک کند، افزود: بهترین روش ســرمایه گذاری در حوزه 
مسکن، اســتفاده از صندوق پروژه ها و صندوق زمین و ساختمان 

اســت زیرا کمک می کند مــردم منابع خــود را به ســمت این 
صندوق ها بیاورند تا با استفاده از آنها و مدیریت صحیحی که بر آن 
حاکم است با نوسانات شدید مواجه نشوند.وی عنوان کرد: تحقق 
وعده ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال بسیار سخت است 
اما به نظر می رسد با کمک بازار ســرمایه که بیشتر سهامداران آن 

هم مردم هستند، نهضت ملی مسکن به خوبی اجرا شود .

اجرای نهضت ملی مسکن از کانال بازار سرمایه یک استاد دانشگاه مطرح کرد؛
از پیش بینی پذیری اقتصادی 
تا موفقیت در سرمایه گذاری

آینده روشــن و قابل پیش بینی عامل 
اصلی ســرمایه  گذاری کالن و بلندمدت 
در اقتصاد است. رونق اشتغال و فعالیت-
 های اقتصادی نه تنهــا در گروی پیش-

 بینی پذیــری اقتصــاد اســت، بلکه رمز 
ســرمایه گذاری موفق داخلی و خارجی 

پایبندی به این مؤلفه مهم است.
بابــک ابراهیمــی، مدرس دانشــگاه 
خواجه نصیر طوسی با بیان این مطلب در 
رابطه با  ضــرورت »پیش بینی پذیر بودن 
اقتصاد« به خبرنگار پایــگاه خبری بازار 
ســرمایه )ســنا(، گفت: قابل پیش  بینی 
بودن قوانین حاکم بــر مبادالت تجاری و 
بازرگانی، تعرفه  های گمرکــی، نرخ ارز و 
قوانین مالیاتــی نمونه هایی از مؤلفه های 
مهم پیش  بینی پذیری اقتصاد هستند که 
تمامی این عوامل بر رفتار سرمایه  گذاران 

و بنگاه  ها تأثیر می  گذارد.
وی با اشــاره به اینکه بــورس به عنوان 
شــاخص و ســنجه میزان تولیدات کشور، 
تأثیرپذیری چشمگیری از میزان پیش  بینی 
پذیری اقتصاد کشــور دارد، افزود: از اواخر 
سال 13۹8، پیش  بینی فعاالن اقتصادی از 
تورم و نرخ ارز با ابهامات بسیاری روبه رو شد. 
بروز کرونا و در پی آن کاهش تقاضا برای نفت، 
کاهش حمل ونقل و درنتیجه کاهش ورود 
ارز به کشور، باعث شد تا قیمت دالر در بازار 
با افزایش قابل توجه مواجه شود که این روند 
افزایشی تا پاییز 13۹۹، با شدت بیشتر ادامه 

یافت.
این کارشناس بازار ســرمایه با اشاره به 
نقش کرونــا و تعطیلی های گســترده در 
افزایش نرخ ارز گفت: در آبان 13۹۹، تغییر 
دولــت در آمریکا، باعث زدودن بخشــی از 
ابهامات فعــاالن اقتصادی در بازار شــد اما 
پس ازآن، دوبــاره دور تــازه ای از بیم و امید 
مذاکرات هسته ای و احیای برجام آغاز شد. 
طوری کــه در زمان بررســی الیحه بودجه 
1400 دعوای مجلس و دولت بر سر این بود 
که در بودجه سال 1400، نرخ ارز 110 هزار 

ریال یا 175 هزار ریال تعیین شود.
ابراهیمی اذعــان کرد: ایــن وضعیت، 
موجب تشدید نااطمینانی و توقف بسیاری 
از تصمیمات مهم اقتصادی شــد و در ادامه 
با داغ شدن انتخابات 1400 نا اطمینانی ها 
افزایش پیــدا کــرد. بنابراین، نوســانات 
چشمگیر شاخص کل بورس تهران در این 

دوره رقم خورد.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: بخش 
بزرگ و بااهمیتی از بازار ســرمایه کشــور 
شرکت ها کامودیتی محور هستند. بنابراین، 
پارامترهای ازجمله فرمول محاســبه نرخ 
خوراک، نحوه قیمت گــذاری محصوالت و 
فرآورده ها و نــرخ ارز نقش تعیین کننده ای 
در سودآوری شرکت ها و به تبع آن ارزندگی 
بازار ســرمایه دارنــد که در 3 مــاه اخیر در 
بازار سرمایه اتفاقات و شــایعاتی رخ داد که 
سبب شد وضعیت ســودآوری فعلی و آتی 
شرکت های بازار سرمایه در شرایطی مبهم 

قرار گیرد.
وی ادامه داد: عواملــی از جمله عملکرد 
کمتــر از انتظــار بعضی از شــرکت های 
پاالیشــگاهی بعد از دســتورالعمل جدید 
نرخ گذاری خوراک دریافتی پاالیشگاه ها و 
فرآورده آن ها، پخش اخبار و شایعات مربوط 
به نرخ گذاری دستوری برخی از محصوالت 
)نظیر فــوالد، ســیمان و پتروشــیمی( و 
گمانه زنی در خصوص افزایش نرخ خوراک 
پتروشــیمی ها ســبب کاهش شــفافیت 
اطالعاتی در بازار سرمایه و به تبع آن نگرانی 
فعالین بازار از آینده ســودآوری شرکت ها  

بورسی شده است.
ابراهیمــی تأکیــد کــرد: از الزمه های 
یــک ســرمایه گذاری با ســطح اطمینان 
مناســب در بازار ســرمایه، بحث شفافیت 
اطالعاتــی و ثبــات در سیاســت گذاری 
مربوط به پارامترهای اثرگذار بر سودآوری 
شرکت های بازار سرمایه است به نحوی که 
تحلیلگران و فعالین بازار سرمایه بتوانند با 
دسترسی سریع، کامل و به موقع به اطالعات 
مربوط به هر شــرکت، به پیش بینی سود و 

ارزش گذاری آن شرکت بپردازند.
وی افزود: در شرایط فعلی بازار سرمایه، 
تالش دولت در جهت شفافیت هر چه بیشتر 
پارامترهای اثرگذار بــر وضعیت اقتصادی 
شرکت ها و همچنین تالش به منظور ثبات 
در تصمیمات می توانــد ابهامات موجود در 
بازار سرمایه را کمتر کند و اثر مثبتی بر بازار 

سرمایه داشته باشد.
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شنبه   29 آبان 1400 
  سال هفتم

فرابورس

در جریان معامالت امروز، )چهارشــنبه، بیست و ششم آبان 
ماه( شــاخص کل فرابورس با کاهش ۹واحد به رقم 20 هزار و 

243 واحد رسید.
به گــزارش پایــگاه خبری بــازار ســرمایه )ســنا(، برپایه 
معامــالت آخریــن روز هفته در فرابــورس ایــران، بیش از 2 
میلیارد و ۹63 میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 

42 هزار و 710 میلیارد ریال دادوستد شد.
در جریــان معامــالت امــروز فرابــورس ایــران، گروه 
ســرمایه گذاری میــراث فرهنگــی بــا 11واحد، شــرکت 
فرابورس ایران با 10 واحــد، بیمه کوثر با 6 واحد، شــرکت 
پاالیــش نفــت الوان بــا 5.88 واحــد و شــرکت صنایــع 
پتروشیمی تخت جمشــید با 5 واحد بیشــترین تاثیر مثبت 

را بر رشد شاخص داشتند.
در مقابل، بیمه پاســارگاد با 77 واحد، شــرکت پتروشیمی 
زاگرس با 28 واحد، شــرکت تولیــد نیروی بــرق دماوند با 5 
واحد، شــرکت فوالد هرمزگان جنوب با 4.48 واحد و شــرکت 
اعتباری ملل بــا 4 واحد بیشــترین تاثیر منفی را بر شــاخص 

فرابورس داشتند.

آیفکس در جا زد
خبرمیز خبر 

 مهد نخستین های بازار سرمایه 
1۳ ساله شد

نقش بی بدیل فرابورس 
ایران در توسعه اقتصاد کشور

فرابورس ایران را به جــرات می توان مهد 
نخستین های بازار سرمایه دانست که طی این 
سال ها، هر روز دریچه ای جدید از روش های 
نوین تامیــن مالــی را بــه روی مخاطبان 

بی شمارش گشوده است.
فرابورس ایران امروز ســیزده ساله شد و 
در حالی سال های گذشــته را با گذر از فراز و 
فرودهای مختلف پشت سر گذاشت که امروز 
این بازار خود انتظام با ارزشــی بالغ بر 1.85 
میلیون میلیارد تومان، توانســته نقش مهم 
و پررنگی در تامین مالی بخش های مختلف 

اقتصاد کشور ایفا کند.
فرابورس ایران را به جــرات می توان مهد 
نخستین های بازار سرمایه دانست که طی این 
سال ها، هر روز دریچه ای جدید از روش های 
نوین تامیــن مالــی را بــه روی مخاطبان 

بی شمارش گشوده است.
این بازار طی 13 سال فعالیت، بیش از 450 
هزار میلیارد تومان تامین مالی با روش های 
مختلف را برای بخش های مختلف اقتصادی 
کشــور اعم از بنگاه ها، دولت، صنایع و ... ثبت 
کرده و توانسته نقش بسیار مهم و اثرگذاری 
در تجهیز منابع مالی برای رشــد و توســعه 

اقتصاد ایفا کند.
امروز خانواده بزرگ فرابــورس در حالی 
13 سالگی اش را جشــن می گیرد که اعداد 
و ارقام گواهی بر عملکــرد موفق و قابل دفاع 
این مجموعه اســت.فرابورس روند رشــد و 
توسعه را چنان با ســرعت طی کرده که طی 
این 13 سال از بازاری نوپا که میزبان سهام 4 
شــرکت و 4 اوراق گواهی مشارکت در اولین 
ســال فعالیت رســمی خود بوده )در سال 
1388(، امروز نقش بســیار مهم و پررنگی 
در رشد و توسعه بازار سرمایه دارد.امروز این 
کودک نوپای 13 ســال گذشــته، به جوانی 
بالغ و پر انرژی تبدیل شــده که بستری برای 
رشــد نزدیک به 350 بنگاه اقتصادی فراهم 
کرده است و همچنان در تالش است تا بتواند 
چتر حمایتی خود را بر سر تمامی بنگاه های 
تولیدی کوچک و بزرگ کشــور بگســترد و 
مامنی امن برای تولیدکنندگان ایران باشد.

فرابورس ایــران امروز با هفت بــازار فعال در 
حالی به یکــی از رکن های مهــم اقتصادی 
کشــور تبدیل شــده که در بازار سرمایه نیز 

توانسته پرچم داری اولین ها را از آن خود کند.
ادامه این راه هرچند مثل همه ســال های 
گذشته سنگالخ ها و موانعی پیش رو دارد، اما 
خانواده فرابورس دست در دست هم و با تکیه 
بر تجربه، دانش، شــور و اشتیاق می تواند باز 
هم مســیر را هموار کند تا در راه رشد و رونق 

اقتصادی کشور نقشی بی بدیل ایفا کند.

مدیر نهادهای مالی فرابورس 
خبر داد؛

میزبانی فرابورس از ۵۰ 
صندوق سرمایه گذاری

طــی هشــت ماهه ســال جــاری، 11 
صنــدوق ســرمایه گذاری در فرابــورس 
پذیرش و پذیره نویســی آن ها انجام شد.به 
گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه )ســنا( 
و به نقــل از فرابورس، مدیــر نهادهای مالی 
فرابورس ایــران آخریــن وضعیت پذیرش 
صندوق های ســرمایه گذاری در فرابورس 
را تشــریح و از افزایش تعداد این صندوق ها 
به 50 عدد خبــر داد.عارف علیقلــی پور با 
اشــاره به اینکه تعــداد صندوق های حاضر 
در فرابورس به 50 عدد رســیده است، گفت: 
طی هشــت ماهه ســال جاری 11 صندوق 
ســرمایه گذاری در فرابــورس پذیــرش و 
پذیره نویســی آن ها انجام شــد.وی با اشاره 
به اینکه طی مدت مورد بررســی ۹ صندوق 
ســرمایه گذاری قابل معاملــه )ETF( و دو 
صندوق سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی 
از طریق فرابورس پذیرش و پذیره نویســی 
شــدند، درباره جزییات ایــن ابزارهای مالی 
گفت: صندوق هــای ســرمایه گذاری قابل 
معامله پذیره نویســی شده امســال شامل 
پنج صندوق ســرمایه گذاری در سهام، سه 
صندوق ســرمایه گذاری با درآمد ثابت و یک 
صندوق ســرمایه گذاری با درآمد ثابت نوع 
دوم هســتند.وی با اعالم خبر پذیره نویسی 
یک صندوق سرمایه گذاری خصوصی ظرف 
روزهای آینده، افزود: همچنین در این مدت 
یک صندوق سرمایه گذاری  جسورانه به نام 
»پیشــرفت« و یک صندوق سرمایه گذاری 
خصوصی به نام »کمان« پذیره نویسی خود 
را به اتمام رســاندند.علیقلی پور با اشــاره به 
اینکه پذیــرش صندوق های قابــل معامله 
در فرابورس از ســال 13۹2 آغاز شد، اظهار 
کرد: صندوق توســعه اندوخته آینده با نماد 
»اطلس« به عنوان اولین صندوق قابل معامله 
در آذرماه ســال 13۹2 پذیره نویســی شد و 
پس  از آن با توســعه نهادهای مالی خدمات 
دهنده، حضور صندوق ها در فرابورس شتاب 

بیشتری گرفت.

در نشست پذیره نویسی 
صندوق خصوصی هزار میلیارد 

تومانی تشریح شد
سورین و مسیرهای متنوع 

خلق ثروت
عضو کمیتــه ســرمایه گذاری صندوق 
ســورین نهایت نگر با اشــاره به اینکه حوزه 
فعالیت صندوق سورین شامل پنج صنعت 
می شــود، افزود: صنایع غذا، معدن، صنایع 
تبدیلــی، آی ســی تــی و گردشــگری از 
گروه هایی هستند که این صندوق در آن ها 

سرمایه گذاری خواهد کرد.
امیر صالحی، عضو کمیته سرمایه گذاری 
صندوق ســورین نهایت نگر در نشست ویژه 
پذیره نویســی این صنــدوق خصوصی با 
سرمایه 1000 میلیارد تومانی در فرابورس 
گفت: از مجموع سرمایه صندوق، 35 درصد 
آن در زمان تأســیس تأدیه شده و 65 درصد 
در تعهد ســرمایه گذاران است که طی دوره 
ســرمایه گذاری و طبق فراخوان های مدیر 

صندوق باید پرداخت شود.
به گزارش مدیریــت ارتباطات فرابورس 
ایران، عضو کمیته ســرمایه گذاری صندوق 
ســورین نهایت نگر با اشــاره به اینکه حوزه 
فعالیت صندوق سورین شامل پنج صنعت 
می شــود، افزود: صنایع غذا، معدن، صنایع 
تبدیلــی، آی ســی تــی و گردشــگری از 
گروه هایی هستند که این صندوق در آن ها 

سرمایه گذاری خواهد کرد.
سرمایه گذاری سورین در سه حوزه

صالحی با اشــاره به اینکه سرمایه گذاری 
صندوق ســورین در ســه حوزه خواهد بود، 
اظهار داشت: گروه اول شرکت های در شرف 
عرضه هستند؛ این شرکت ها معموالً به بلوغ 
رسیده اند و صندوق خصوصی سورین وارد 
این شرکت ها شده و سرمایه گذاری می کند 
که احتماالً در یک افــق 18 تا 24 ماهه آن ها 
را وارد بازار ســرمایه می کند و بعد از شرکت 

خارج می شود.
عضو کمیتــه ســرمایه گذاری صندوق 
ســورین نهایــت نگــر دومیــن گــروه را 
شرکت هایی دانســت که هنوز برای ورود به 
بازار سرمایه آماده نیستند و گفت: برنامه ما 
برای این شرکت ها ســرمایه گذاری در دوره 
30 تا 40 ماهه اســت چون ظرفیت ورود به 

بازار را ندارند و باید توسعه یابند.
وی بــا اشــاره بــه گــروه ســوم برای 
ســرمایه گذاری ادامــه داد: ایــن گــروه 
شرکت هایی هستند که پتانسیل های خوبی 
دارند، اما به دلیل ضعف مدیریت معموالً کم 
بازده یا زیان ده هســتند. صندوق ســورین 
در این گروه نیز واردشــده و در تیم مدیریتی 
تغییر و تحول ایجاد می کنــد و بعد از ورود به 
بازار ســرمایه، فرایند خروج صندوق انجام 

می شود.
نقش حمایتی و راهبردی سورین در 

شرکت ها
صالحی با تأکید بــر اینکه نقش صندوق 
ســورین در شــرکت ها ســرمایه گذاری و 
حمایت های راهبردی است، گفت: صندوق 
در گروه ســوم به طور کامل واردشــده و کل 

شرکت را در اختیار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه عمر صندوق 6 ساله 
اما تا 7 سال قابل  تبدیل است، گفت: بعد از 7 
سال صندوق قابل تمدید نیست و باید فرآیند 

تسویه را انجام دهد.
آماده سازی شرکت های دولتی برای 

خصوصی سازی
در ادامه این مراســم محمدرضا امیری، 
سهامدار ممتاز صندوق ســورین با تأکید بر 
اینکه در شرایط امروز اقتصاد، صندوق های 
خصوصی می توانند شــرکت های دولتی را 
که باید واگذار شــوند برای گذراندن فرآیند 
و آماده ســازی کمک کنند، گفت: صندوق 
ســورین آمادگی ورود بــه صنایع مختلف 
و ایجاد تحــول در آن ها برای احراز شــرایط 

پذیرش در بازار سرمایه را دارد.
به گفته وی بازده این صندوق ها معموالً 
در ســال های اول قابل توجه نیست و بعد از 

گذر از سال های اولیه به بازدهی می رسند.
یک  دســتاوردهای  مهم تریــن 

صندوق خصوصی
در ادامه این مراســم سجاد امیر سهامدار 
ممتاز نیز با اشــاره به اینکه صندوق سورین 
باهدف خلق فرصت هــای جدید و متفاوت 
راه انــدازی شــده اســت، گفت: هــدف ما 
ســرمایه گذاری در شــرکت های کوچک و 
متوسط، اســتارتاپ ها و یا شرکت های بالغ 
و در حال رشد است تا با حمایت از آن ها، این 
واحدها را برای ورود به بازار ســرمایه آماده 
کنیم.وی با تأکید بر اینکه این صندوق فقط 
به دنبال تزریق منابع و سرمایه گذاری نیست، 
گفت: در برخی شــرکت ها اگر نیاز باشــد 
مدیریت را تغییر می دهیم و یا در طرح های 
توسعه ای وارد می شــویم.وی به مهم ترین 
دستاوردهای صندوق های خصوصی اشاره 
کرد و افزود: براینــد صندوق های خصوصی 
افزایش ســرمایه گذاری در کشــور، خلق 
کســب و کارهای جدید و پایداری مشاغل 

است.

معاون پذیرش فرابورس ایران تشریح کرد

آخرین وضعیت ورود استارتاپ ها به بازارسرمایه

ریشه تورم را باید با کنترل کسری بودجه درمان کرد

قیمت گذاری دستوری دالر فایده ندارد

معاون پذیرش فرابورس ایران گفت: برای شرکت های کسب و کار 
نوپا )استارتآپ ها( ضوابط خاص پذیرش تعیین شده و هیچ مانعی برای 

ورود آن ها به بازار سرمایه وجود ندارد.
معاون پذیرش فرابورس ایران گفت: برای شرکت های کسب و کار 
نوپا )استارتآپ ها( ضوابط خاص پذیرش تعیین شده و هیچ مانعی برای 

ورود آن ها به بازار سرمایه وجود ندارد.
به گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، حجت اسماعیل زاده 
در گفتگو با خبرگزاری صداو سیما در باره ورود اســتارتاپ ها به بازار 
سرمایه گفت: ســال گذشته 5 تا 6 شــرکت برای ورود به بازار سرمایه 
درخواســت دادند که از این تعداد فقط یک شــرکت در دی ماه سال 
گذشته پذیرش شد و باقی شــرکت ها بعد از درخواست اولیه نسبت 

بروزرسانی اطالعاتشان اقدام نکردند.
وی ادامه داد: در حال حاضر عالوه بریک شرکت که در دی ماه سال 
گذشته پذیرش شد و در حال درج نماد است، درخواست 2 شرکت دیگر 
بروز رسانی شده و اطالعاتشان طبق سامانه تکمیل و پرونده آن ها در 
حال بررسی است و ظرف هفته های اینده برای تصمیم گیری در اختیار 

هیئت پذیرش فرابورس قرار می گیرد.
معاون پذیرش فرابورس ایران درباره دالیل تاخیر ورود شرکت های 

کسب و کار نوپا )استارتاپ ها( به بازار سرمایه بیان کرد: در سال گذشته 
ضوابط ورود استارتاپ ها به بازار سرمایه نهایی نشــده بود، اما اکنون 
ضوابط ورود شرکت های استارتاپی به بازار سرمایه مشخص شد و برای 

ورود شرکت های استارتاپی به بازار سرمایه هیچ مانعی وجود ندارد.
اسماعیل زاده ادامه داد: در حال حاضر 3 استارتاپ درخواست فعال 
به فرابورس دارند که هر سه مسیر ورد به بازار ســرمایه در حال انجام 
اســت.وی گفت: با توجه به گذر مالی، برخی از استارتاپ های که سال 

گذشته درخواست ورود به بازار سرمایه دادند، حتما باید اطالعاتشان 
را بروز رســانی کنند.وی افزود: از زمانی که شرکت ها برای ورود به بازار 
سرمایه درخواست می دهند و پرونده کامل باشد 2 ماه زمان می برد تا 
در هیئت پذیرش فرابورس تصمیم گیری و تعیین تکلیف شود برخی 
شرکت ها پیگیرمی شوند و برخی دیگر پیگیر ادامه کار نمی شوند و کار را 
رها می کنند.معاون پذیرش فرابورس ایران گفت: پذیرش، یک مرحله 
از ورود شرکت به بازار سرمایه است بعد از آن شرکت ها باید فرایند های 
زیاد ی را که در اختیار فرابورس نیســت و بین چند نهاد اســت را طی 

کنند.
اســماعیل زاده ادامه داد: بازار سرمایه بســتر مناسب برای توسعه 
کسب و کار شرکت های استارتاپی است و با توجه به اینکه این ضوابط 
نهایی شده اســتارتاپ ها با چشــم انداز نهایی تر برای توسعه نیاز به 
بازارسرمایه دارند.وی با بیان اینکه در پاییز و زمستان خبر های خوبی 
برای ورود استارتاپ ها به بازار سرمایه اعالم خواهیم کرد گفت: احتماال 
ظرف چند هفته آینده یکی از شرکت های استارتاپی در فرابورس درج 

می شود.
معاون پذیرش فرابورس ایران بیان کرد: شــرکت های استارتاپی 

می توانند از طریق مشاورا ن پذیرش درخواست خود را ارسال کنند.

به جای اینکه قیمت دالر را دســتوری تعیین کنیم، باید به ریشه 
آن یعنی تورم توجه کرد. برای تورم نیــز باید ریال را کنترل کرد و برای 
کنترل ریال هم الزم است، ریشه آن را پیدا کرد که همانا کسری بودجه 
است. کسری بودجه از سمت دولت به بانک مرکزی تحمیل می شود تا 
در پی آن اقدام به چاپ پول کند و این رابطه یک پیشــینه پنجاه ساله 

دارد.
به جای اینکه قیمت دالر را دســتوری تعیین کنیم، باید به ریشه 
آن یعنی تورم توجه کرد. برای تورم نیــز باید ریال را کنترل کرد و برای 
کنترل ریال هم الزم است، ریشه آن را پیدا کرد که همانا کسری بودجه 
است. کسری بودجه از سمت دولت به بانک مرکزی تحمیل می شود 
تا در پی آن اقدام به چاپ پــول کند و این رابطه یک پیشــینه پنجاه 
ســاله دارد.برای مدیریت این امر باید درآمدهای دولت را افزایش و یا 
هزینه های آن را کاهش داد و هر طرحی که به افزایش درآمدها یا کاهش 

هزینه ها کمک کند باید، به عنوان اولویت دولت مورد توجه قرار گیرد.
امام علی )ع( در اســرار و رموز مرگ می فرماینــد: »هر که از مرگ 
بگریزد، در همین فرارش با مرگ روبه رو خواهد شــد! چرا که اجل در 
کمین جان است و ســرانجام گریزها، هم آغوشی با آن است. وه که چه 
روزگارانی در پی گشــودن راز مرگ بودم؛ اما خواست خدا این بود که 

اسرار همچنان فاش نشوند! هیهات! چه دانش سر به مهری.«
طی هفته اخیر که به ویروس کرونا مبتال شــده ام، با وجود خوردن 
ویتامین هــا و تقویت کننده ها، شــاهد بهبودی حالم نبــودم و افاقه 

نمی کرد، چرا که مشکل اصلی از جای دیگر یعنی عفونت بود.
از شب گذشــته که در بیمارســتان بستری شــدم، روند مصرف 
آنتی بیوتیک ها آغاز شد، چون که  بنا به تشــخیص پزشک، الزمه اثر 
کردن دارو، خارج کردن عفونت از بدنم بود. خدای را شاکرم که به لطف 
بیکرانش و درایت جناب دکتر پیام طبرسی و خانم دکتر فرحناز صادق 
بیگی شاهد بهبودی هستم با این حال هر انسانی باید آماده وداع با این 
دنیای فانی باشــد و از این روی، طبق تجربه  و دانشــم در حد بضاعت، 

وظیفه خود می دانم به چندین نکته در زمینه اقتصادی اشاره کنم.
با شــرایط خوردن داروها و افاقه نکردن آن تا زمان خروج عفونت از 
بدنم که مواجه شــدم، بی اختیار به یاد وضعیت بازارهای مالی افتادم. 
ویتامین ها و تقویت کننده ها را می توان به توســعه تشبیه کرد. اینکه 
نمی توان صرفا به تقویت توسعه اندیشید و در راستای آن تالش کرد، اما 
نسبت به مبارزه با عفونت ها و غدد چرکی اقتصاد بی تفاوت بود. ابتدا باید 
چرک ها، عفونت ها و فساد را در اقتصاد خشکاند تا بتوان زمینه را برای 

توسعه فراهم ساخت.
کشــور در زمینه اقتصاد نیز به تأسی از شــیوه و منش حاج قاسم 
سلیمانی، مرد میدان می خواهد که البته در کوران چالش های مختلف 
اقتصادی، تالش های بســیاری صورت گرفته کــه در برخی حوزه ها 

موفقیت آمیز هم بوده است.
در شرایط پیچیده کنونی، شناخت انگاره ها و آموزه های غلط اقتصاد 
ایران و سپس اصالح آن ها، بیش از پیش ضروری می نماید. در این مسیر 
شوربختانه آن گونه که بایسته است، به علوم ادراکی-شناختی، اقتصاد 

روایی و اقتصاد مالی-رفتاری توجه کافی نشده است.
از دیگر ســو، اگر رکن اساسی شــکل گیری نهادها و هنجارهای 
کشور، اسالم باشد، اقتصاد اســالمی نه تنها امکان دارد، بلکه ضرورت 
دارد. بسیاری، اقتصاد اسالمی را با نرخ بهره بدون ربا یکی می پندارند، در 
حالی که اقتصاد ایران در حال عبور از این مسئله است که بتواند نرخ بهره 
اسمی را متناسب با تورم و فقه و شریعت در نظر بگیرد، کما اینکه فقهای 
بزرگی نیز در این زمینه اعــالم رأی کرده اند و اوراقی مثل اوراق تیپس 
)TIPS( یا مصون از تورم نیز قرار اســت در ماه های آینده توسط دولت 
یا بخش خصوصی منتشر شود. اما باید توجه کنیم که اقتصاد اسالمی 
بسیار فراتر از این هاست و اصول اساسی بازارهای مالی، بازار سرمایه و 
محیط ســرمایه گذاری و ... را دربرمی گیرد به ویژه اینکه تاکید دارد، 
باید به همه ذی نفعان تولید اعم از صاحب زمین، ســرمایه دار، کارگر، 
کارآفرین، سرمایه انسانی، مغزافزار و ... پرداخت های عادالنه انجام شود 

که امر بسیار مهمی است. همچنین فراتر از تمامی این مباحث، مسائل 
دیگری نیز در اقتصاد اسالمی وجود دارد که هنوز به آن ها توجه نشده 

است.
بدین ترتیب با وجود اینکه اســالم هدف از خلقت را تکامل معنوی 
انسان می داند در عین حال به مسائل اقتصادی و معیشت مردم توجه 
ویژه ای دارد، از همین رو اگر اقتصاد اسالمی، ظهور و بروز پیدا کند شاهد 
شــکوفایی اقتصادی خواهیم بودو به تبع آن پیشرفت جهشی در این 
حوزه تضمین شده خواهد بود.بی تردید از آفات و دمل چرکین کنونی 
اقتصاد کشور، قیمت گذاری دستوری اســت که از نگاه کمیته فقهی 
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز قیمت گذاری و تسعیرها جایز نیست 
و مخاطرات آن نیز مشهود و خطاهای آن محرز شده است که دایره این 

امر بسیاری از حوزه ها را دربرمی گیرد.
از انگاره های غلطی که اکنون در اقتصاد ما حاکم شده این است که 
نرخ دالر به تورم و گرانی سیگنال می دهد. برخالف چنین انگاره غلطی 
این گرانی و تورم است که به دالر ســیگنال حرکت صعودی می دهد؛ 
چراکه فرمول دالر یک فرمول درون زاست. درواقع میزان تورم کشور، 
منهای تورم کشورهایی که بیشــترین تراز پرداخت ها را با آنان داریم، 
منجر به پایین آمدن ارزش ریال یا گران شــدن قیمت دالر می شود و 
هرگونه مداخله در این فرمول صحیح منجر به ایجاد رانت و فساد برای 
یک عده ای خواهد شد. لذا به جای کنترل اسمی دالر باید تورم را مهار 

کرد و برای کنترل تورم باید ریال را مدیریت نمود و الی آخر…
مسئله دیگر این است که بسیاری از مردم از طریق فضای مجازی و 
رسانه ها، مسئوالن را در تله روزمرگی کوتاه مدت انداخته اند و مسئوالن 
نیز بعضا دچار انگاره های غلط شده اند و ممکن است در مواردی همچون 
اصالح و سرکوب قیمت ها نقش آفرینی کنند که این کار، صحیح نیست.

در نهایت زمانی که تورم کشــور را به تورم کشورهایی که باالترین تراز 
پرداخت ها را با آن ها داریم برســانیم، دالر نیز به طور طبیعی مدیریت 

شده و قیمت آن ثابت خواهد ماند.

خطرها و خطاهای اقتصــاد کنترلی بر همگان 
محرز و مشهود است اما نمی توان ادعا کرد که باید 
قیمت گذاری دستوری را در سیمان، خودرو، فوالد و 
... حذف کرد اما زمانی که نوبت به نرخ سود در اقتصاد 
می رسد، برخی فعاالن بازار معترض شوند که دولت 
باید نرخ  ســود را کنترل کند یا اوراق با فالن میزان 

سود بفروشد یا نفروشد.
خطرها و خطاهای اقتصــاد کنترلی بر همگان 
محرز و مشهود است اما نمی توان ادعا کرد که باید 
قیمت گذاری دستوری را در سیمان، خودرو، فوالد و 
... حذف کرد اما زمانی که نوبت به نرخ سود در اقتصاد 
می رسد، برخی فعاالن بازار معترض شوند که دولت 
باید نرخ  ســود را کنترل کند یا اوراق با فالن میزان 

سود بفروشد یا نفروشد.
به گزارش مدیریت ارتباطــات فرابورس ایران، 
امیرهامونی مدیرعامل فرابورس با بیان این مطلب 
در بررسی و ریشــه یابی تورم باال در اقتصاد کشور 
گفت: بی تردید از آفت های اقتصاد امروز کشــور، 
قیمت گذاری دســتوری اســت. به همین دلیل 
کمیته فقهی ســازمان بــورس و اوراق بهادار نیز 
پس از بررســی های الزم به این نتیجه رسیده که 
قیمت گذاری دستوری و تسعیرها جایز نیست، زیرا 
این نوع برخورد با تولید بــه بخش بزرگی از اقتصاد 

کشور آسیب می زند.
وی با اشــاره به اینکه نرخ ســود در بازارها یک 
متغیر درون زاســت، افزود: وقتی ســخن از حذف 
قیمت گذاری دســتوری می شــود باید این نکته 
را نیز مد نظــر قرار داد که نرخ ســود هم باید مانند 
قیمت محصوالت و کاالها، در بازار و به صورت غیر 

دستوری تعیین شود.
هامونی با تاکید بر اینکه عالوه بر کاالها باید در 
حوزه نیروی کار، کارگــر و به طورکلی مغزافزار نیز 

سایه قیمت گذاری های دســتوری و تکلیفی چه 
به صورت نزولی چــه به صورت صعــودی حذف 
شــود، گفت: هرچند در این رابطــه برخی نهادها 
و دســتگاه ها برنامه هایی دارند اما در بحث کالن 
اقتصاد این برنامه هــا باهم ناســازگار و متناقض  

هستند.
مدیرعامل فرابورس با اشــاره به اینکه بسیاری 
از طرح های اقتصادی برای رفع مشــکالت کنونی 
شکســت خورده هســتند، درخصــوص راه حل 
نهایی نجات اقتصاد کشور و خروج از شرایط فعلی 
تصریح کرد: در شــرایط امروز که اقتصاد کشور در 
پیچ تاریخی مهمی قرار دارد، حضور مردم در بازار 
ســرمایه می تواند همه مشــکالت این طرح های 

شکست خورده را برطرف کند.
هامونی در توضیح بیشــتر این موضوع تاکید 
کرد: زمانی که مردم ســهامدار شرکت های بزرگ 
کشور باشند، از افزایش قیمت ها نگران نمی شوند و 

این رمزی است که می تواند بازار سرمایه ایران را از 
زیرخاکستر معضالت اقتصادی بیرون آورد.

وی با اشــاره به اینکه برخی نهادها و دستگاه ها 
قصد دارند قیمت کاالها را کاهــش دهند، گفت: 
این موضوع اتفاق خوبی اســت اما از سوی دیگر به 
این موضوع توجه نمی شود که وزارت اقتصاد و تیم 
اقتصادی این مجموعه در تالش هســتند منافع 
سهامداران شرکت های این گروه ها را حفظ کنند، 
اما ســرکوب قیمت محصوالت، نرخ سهام آن ها را 

متأثر کرده و باعث نارضایتی سهامداران می شود.
به گفته مدیرعامل فرابورس نمی توان هم زمان 
نرخ محصولی را کنترل کرد اما انتظار داشــت این 
موضوع اثری در قیمت ســهام آن شرکت نداشته 
باشد. اقتصاد ایران سال هاست با این عارضه درگیر 

است.
تصوری غلط از چسبندگی تورم به دالر

وی در ادامــه به دغدغه جامعه ســهامداری در 

خصوص نوسان نرخ دالر اشــاره کرد و گفت: تصور 
چسبندگی تورم به نرخ دالر از نگاه های غلطی است 
که در اقتصاد کشــور حاکم شــده اما برخالف این 
تصور، گرانی و تورم است که به دالر سیگنال حرکت 

صعودی می دهد.
هامونی با اشاره به اینکه فرمول تعیین نرخ دالر 
یک فرمول درون زاست، گفت: درواقع میزان تورم 
کشور، منهای تورم کشــورهایی که بیشترین تراز 
پرداخت ها را با آنان داریم، منجــر به پایین آمدن 
ارزش ریال یا گران شــدن قیمت دالر می شــود و 
هرگونه مداخله در این فرمول صحیح منجر به ایجاد 
رانت و فساد برای یک عده ای خواهد شد، برهمین 
اساس به جای کنترل اسمی دالر باید تورم را مهار 
کرد و برای کنترل تورم بایــد ریال را مدیریت و این 

مسیر را با همین فرمان به جلو هدایت کرد.
ریشه اصلی مشکالت

وی با تاکید بر اینکه کسری بودجه ریشه اصلی 
مشکالت فعلی اقتصاد کشور است، گفت: به جای 
اینکه قیمت دالر به صورت دستوری تعیین شود، 
باید به ریشه آن یعنی تورم توجه کرد، برای تورم نیز 
باید ریال را کنترل کرد و برای کنترل ریال هم الزم 
است، ریشه این مشکل که کســری بودجه است، 

برطرف شود.
هامونــی در پایان این گفتگو با اشــاره به اینکه 
کســری بودجه از ســمت دولت به بانک مرکزی 
تحمیل می شود تا در پی آن اقدام به چاپ پول کند 
و این رابطه یک پیشینه پنجاه ســاله دارد، افزود: 
برای مدیریت این موضوع باید درآمدهای دولت را 
افزایش و یا هزینه های آن را کاهش داد و هر طرحی 
که به افزایش درآمدها یــا کاهش هزینه ها کمک 
کند باید به عنوان اولویت اصلی دولت، مورد توجه 

قرار گیرد.

راهکار مدیرعامل فرابورس ایران برای عبور کشور از پیچ تاریخی؛

رمز نجات اقتصاد ایران: آزادسازی قیمت از کاال تا نرخ سود



هفته نامه
شماره  8205 اقتصادی

شنبه   29 آبان 1400 
  سال هفتم

تحلیل

استرداد ۱۵۰۰میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان با سیاست جدید دولت
رئیس کمیسیون تســهیل تجارت اتاق تهران گفت: با حذف شرط رفع تعهد 
ارزی از شروط اســترداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، ساالنه یک هزار 

500 میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان مسترد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، محمد الهوتی، با اشاره 
به اینکه تجارت خارجی کشور در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل، روند مطلوبی را آغاز کرده است، اظهار کرد: امیدواریم تراز تجاری تا پایان 

سال مثبت شود و افزایش حجم صادرات تا پایان سال ادامه پیدا کند.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توســعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه 
ارزش مراودات تجاری ایران در 6 ماهه نخســت ســال جاری به 45 میلیارد دالر 
رسیده است، ادامه داد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 47 درصد رشد 
داشته اســت؛ به نحوی که صادرات با ثبت رقم تقریبی 22 میلیارد دالر از لحاظ 
وزنی 30 درصد و از لحاظ ارزش 61 درصد رشد داشته است. روند رشد صادرات از 
اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده و اگر با همین روند پیش برود، صادرات تا پایان 

سال، رکوردهای قابل توجهی را به ثبت خواهد رساند.
الهوتی به ترتیب، چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان را به عنوان پنج مقصد 
عمده صادرات ایران معرفی کرد و گفت: امارات پیش از این در جایگاه دوم مقاصد 
صادراتی ایران قرار داشت که اکنون جایگاه این کشور دچار تنزل شده است. کاهش 
صادرات به امارات یا به دالیل سیاسی بوده اســت یا به دلیل برخی گشایش های 
صورت گرفته فی مابین ایران و کشورهای دیگر که از میزان سوئیچ اسناد کاسته 

شده و صادرات به این کشور کاهش یافته است.
وی همچنین گفت: چین نیز با وجود اندکی افول در میان مقاصد تجاری ایران 
طی ماه های گذشته، اکنون به صدر این کشورها بازگشته است. در عین حال، هند 
نیز از شمار پنج مقصد عمده صادراتی کشور خارج شده و در میان 10 کشور نخست 
قرار گرفته اســت که این تغییر احتماالً به دلیل همراهی این کشور با تحریم ها به 

وقوع پیوسته است.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه گفت: 
بررسی اقالم صادراتی کشور نشان می دهد که همچنان محصوالت خام با ارزش 
افزوده پایین نظیر فرآورده های پتروشــیمی و میعانات گازی سهم عمده ای را در 

سبد صادراتی کشور به خود اختصاص می دهند.
الهوتی در ادامه به تحلیل واردات کشور طی این مدت پرداخت و گفت: ارزش 
واردات طی نیمه اول سال جاری، حدود 23 میلیارد دالر برآورد شده که نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل از لحاظ وزنی 15 درصد و از لحاظ ارزشی 37 میلیارد دالر 
رشد داشته است. نکته حائز اهمیت اینکه، با توجه به سهم 85 درصدی کاالهای 
سرمایه ای و واسطه ای و نیز ســهم 15 درصدی کاالهای مصرفی در سبد واردات 

کشــور می توان اســتنباط کرد که افزایش واردات برخالف برخی شعارها که در 
ضدیت با واردات مطرح می شــود، به افزایش تولید و البته افزایش کیفیت تولید 

کمک خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود بــا تاکید بر اینکه توجــه به تجارت 
خارجی، نباید صرفاً معطوف به صادرات باشــد، گفت: در شرایطی که تنها 15 
درصد واردات بــه کاالهای مصرفی اختصاص دارد، تقویــت واردات و واردات 
کاالهای واســطه تولید می تواند بــه پرکردن ظرفیت های خالــی بینجامد و 

موجب رونق اشتغال شود.
الهوتی در ادامه گفت: امارات به مبدا عمده کاالهای وارداتی ایران تبدیل شده 

و واردات از این کشــور به 7 میلیارد و 300 میلیون دالر رسیده است. توجه به این 
نکته از آن جهت حائز اهمیت است که کاالهای وارداتی ایران به دلیل تحریم ها و 
ری اکسپورت، مستقیماً وارد ایران نمی شود و از آنجا که امارات نقش هاب تجاری 
منطقه را ایفا می کند، رشد واردات از این کشــور باید از سوی سیاستگذاران مورد 

توجه قرار گیرد.
به گفته الهوتی، پــس از امارات، چین، ترکیه، آلمان و ســوئیس نیز به عنوان 
مبادی بعدی واردات ایران در نیمه نخســت سال جاری شناخته می شوند و تلفن 
همراه، ســویا، روغن، کاالهای واســطه تولید و کاالهای اساسی جزو اقالم عمده 

وارداتی به شمار می آیند.

وی با اشاره به اینکه تراز تجاری کشور به میزان یک میلیارد و 200 میلیون دالر 
منفی است و باید تالش شود این تراز منفی با صادرات کاالهایی با ارزش افزوده باالتر 
جبران شــود، ادامه داد: افزایش ارزش کاالهای صادراتی، تقویت روابط سیاسی و 
دیپلماتیک، رفع تنش های بین المللی، سرمایه گذاری های مشترک و تسریع در 

اجرای سیاست های پیش بینی شده می تواند به تقویت صادرات کمک کند.
محدودیت های جدید برای صادرات بخش خصوصی

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه با تاکید 
بر اینکه، چنین طرحی، امکان صادرات از سوی صادرکنندگان خوشنام را سلب 
می کند، توضیح داد: این طرح نگاه تعزیراتی به صادرات داشته، تحکم آمیز و غیر 
قابل انجام است. به نظر می رسد با تصویب این طرح، محدودیت های جدیدی برای 

صادرات، به ویژه صادرات بخش خصوصی ایجاد شود.
الهوتی در ادامه گفت: به محض اطالع از بررسی این طرح در مجلس، از سوی 
کنفدراسیون صادرات ایران، مکاتبه ای با رئیس محترم مجلس انجام گرفت. البته 
باید از رئیس سازمان توسعه تجارت نیز قدردانی کرد که به سرعت از طریق رایزنی 
و نامه نگاری، مجلس را از خطرات تصویب چنین طرحی، آگاه کرد. در عین حال 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به طرح صادراتی مجلس واکنش نشان داده 

و این اطمینان خاطر را به صادرکنندگان داد که این طرح تصویب نخواهد شد.
وی با بیان اینکه به دلیل رفتارهای سه سال گذشته، صادرکنندگان از ریسمان 
سیاه و ســفید نیز می ترســند، افزود: به دلیل محدودیت هایی که طی سال های 
اخیر به واســطه ابالغ بخشــنامه های متعدد در حوزه صادرات ایجاد شــده، به 
نظر می رســد، تأثیر منفی و جو روانی اینگونه اخبار بیش از تصویب آن است و اثر 
منفی خود را حتی پیش از تصویب بر صادرکنندگان می گذارد. ضمن آنکه به نظر 
می رســد تصمیم گیری در مورد فرایند صادرات و بازگشــت ارز حاصل از آن در 
حیطه اختیارات دستگاه های اجرایی بوده و با وضع قوانین توسط مجلس مشکل 
پیچیده تر می شود؛ چرا که در صورت ایجاد مشــکل در اجرا، قانون را نمی توان به 

سادگی اصالح کرد.
الهوتی در ادامه گفت: از نتیجه پیگیری ها چنین به نظر می رسد که بررسی این 

طرح در مجلس متوقف خواهد شد.
رئیس کمیســیون تســهیل تجارت و توســعه صادرات اتاق تهران سپس به 
جلسه خود با وزیر صمت اشــاره کرد و گفت: با توجه به مســاعدت وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، شــرط رفع تعهد ارزی از شــروط اســترداد مالیــات بر ارزش 
افزوده صادرکنندگان حذف شــد. این یکی از بزرگ ترین خدمات ارائه شــده به 
صادرکنندگان در شروع کار دولت سیزدهم اســت که به این واسطه، ساالنه یک 

هزار 500 میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان مسترد خواهد شد.
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بازار سرمایه

عصر چهارشنبه )24 آبان( جلسه شــورای مشورتی سازمان 
بورس و اوراق بهادار با حضور رؤسای فعلی و سابق سازمان، اعضاء 

هیئت مدیره و برخی از صاحبنظران بازار سرمایه برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه )ســنا(، در این جلسه 
شورای مشورتی سازمان بورس و اوراق بهادار، به بررسی تأسیس 
شــرکت های تامین سرمایه پرداخته شــد و حاضرین در جلسه 

راهکارها و نظراتی مــن باب ارتقاء کارایی شــرکت های تامین 
سرمایه، ارائه دادند.

این جلسه با حضور آقایان مجید عشقی رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار، محمد علی دهقان دهنوی، حســن قالیباف اصل، 
شاپور محمدی، محمد فطانت، حســین عبده تبریزی، روسای 
سابق این ســازمان، اعضای هیأت مدیره ســازمان بورس اقایان 

فرج زاده، خدابخــش، ناصرپور و مســعودی فــر و آقای نوری 
بروجردی معاون اقتصادی دادستان کل کشــور و آقای راعی و 
آقای مســاحی مشاور و دســتیار ویژه رئیس ســازمان بورس و 
اوراق بهادار و خانم صفاریان سرپرســت مرکز پژوهش، توسعه 
و مطالعات اســالمی و محمدحســین قوام، عضو و دبیر شورای 

مشورتی سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

جلسه »شورای مشورتی« با موضوع »شرکت های تامین سرمایه« برگزار شد
خبرمیز خبر 

معاون سرمایه گذاری تامین 
آینده پاسارگاد بررسی کرد:
ثروت بادآورده؛ مخلوق 

نظام دستوری
قیمت گذاری دســتوری نتیجه ای جز 
ایجاد رانت و خلــق ثروت بــاد آورده برای 
عــده ای به ارمغــان نخواهد داشــت و این 

موضوع همیشه به ضرر تولید است. 
معاون ســرمایه گذاری تامیــن آینده 
پاســارگاد در گفت و گو با پایــگاه خبری 
بازارسرمایه )سنا( با بیان این مطلب گفت:  
بهتریــن رویکرد، آزاد گذاشــتن قیمت ها 
توســط دولت اســت، این روش سبب می 
شود تا قیمت ها از سوی تعدادی شرکت در 
حوزه ای به انحصار در نیامده و به طور کاذب 

افزایش پیدا نکند. 
حسین خواجویی افزود: بدیهی است در 
حوزه های رقابتی و در شرایطی که نهاده های 
دولتی به طور متناوب در حال گران تر شدن 
هستند، قیمت گذاری دستوری تاثیری جز 
رانت و فشــار بر مصرف کننده نهایی ندارد 
و در نهایت همانطور که اشــاره شد به زیان 

تولیدکننده خواهد بود. 
اخذ مالیات از اقشــار ثروتمند و 

قدرتمند
وی تصریح کرد: بنابرایــن اگر دولت به 
دنبال کمک به قشر پایین دست است باید 
قیمت ها را آزاد کند و از ســودی که در این 
شــرایط برای بخش تولید ایجاد می شود، 
مالیات بگیــرد تا به طــور هدفمند مالیات 
های اخذ شده را برای توسعه اقتصادی و رفع 

مشکالت هزینه کند.
خواجویی تاکیــد کرد: اخــذ مالیات از 
قشــری که مالیات نمی دهد و خلق ثروت 
باالیی دارند نکته مهمی است که باید مورد 

توجه مسؤوالن دولتی قرار بگیرد.    
این کارشناس بازارسرمایه فساد درهم 
تنیده موجــود را تنها مانــع تحقق نیافتن 
حذف قیمت گذاری دســتوری دانست و 
افزود: مکانیزم درست و اصلی قیمت گذاری، 
در بازار آزاد تحقق می پذیــرد. در این بازار با 
گذشــت زمان و افزایش عرضــه، تقاضای 
کاذب از بین خواهد رفت و یا با واقعی بودن 
تقاضا و نبودن عرضه متناسب، بعد از مدتی 
توان عرضه کاهش پیــدا می کند و افزایش 

قیمت رقم می خورد. 
روش های رایج تامین بودجه 

معاون ســرمایه گذاری تامیــن آینده 
پاسارگاد، تامین کســری بودجه از طریق 
مالیات را از راهکارهای رایج دنیا توسط دولت 
ها عنوان کرد و گفت: فروش دارایی نیز یکی 
دیگر از روش هــای موجود در این خصوص 
است. فروش دارایی مانند فروش نفت کمک 
زیادی به این مشکل می کند که متاسفانه به 
دلیل وجود تحریم ها به شدت کاهش پیدا 

کرده است. 
خواجویی تصریح کرد: اکنون و با وجود 
مشــکالت حاضر. ناگزیر باید از روش های 
دیگری برای جبران کسری بودجه استفاده 
کرد. فــروش دارایی هــا در قالب ســهام، 
امالک دولتی و یا هر چیزی کــه به عنوان 
دارایی بــرای دولت قابلیت فــروش دارد؛ 
البته این روش ظرفیت محــدودی دارد و از 
نگاهی دیگر در مقابل کسری های موجود 
عددهای کوچکی هستند. در مجموع باید 
گفت فروش دارایی و انتشــار اوراق بدهی از 
راهکارهای منطقی و علمــی برای جبران 
کسری بودجه به شمار می آیند که در همه 

جای دنیا مورد استفاده قرار می گیرند.

یک نماینده مجلس تاکید کرد؛
مکانیزم تولید، توزیع و 
ساختار خودرو سازان 

اصالح شود
قیمت گذاری دستوری در کنار افزایش 
قیمت خودرو هــر دو بی توجهــی به رأی 
نمایندگان و مردم است. نباید این برداشت 
در جامعه ایجاد شــود که به اســم حذف 
قیمت گذاری دستوری، هزینه های سربار 
صنعت خودرو قرار است از مردم گرفته شود.

نماینده مردم قزوین، آبیــک و البرز در 
مجلس بــا تأکید بر اینکــه افزایش قیمت 
خودرو و قیمت گذاری دستوری بی توجهی 
به رای نمایندگان و مردم اســت، به پایگاه 
خبری بازار سرمایه )سنا( گفت: نمایندگان 
مجلس به ویژه کمیسیون صنایع و معادن 
خواســتار دقت و توجه بیشــتر در زمینه 
صنعت خودرو هستند و منتظرند تا ببینند 
در حوزه خودرو در بحث مربوط به کمیت، 

کیفیت و قیمت، چه اتفافی خواهد افتاد.
لطف اهلل ســیاهکلی افــزود: امیدواریم 
مشکالت موجود در مکانیزم تولید و توزیع 
خودرو برطرف شده و ساختار خودروسازان 

کشور اصالح شود.
وی خاطر نشــان کرد: با رفع ابهام های 
موجود در طرح ساماندهی خودرو و تصویب 
آن، امیدواریــم واردات خودرو در چارچوب 
مقرراتی که دولــت تعیین می کند، صورت 

گیرد.

درخواست اصلی فعاالن اقتصادی 
این روزها چیست؟

دوستی صمیمی تر نیما و َسنا
کاهش اختالف ارز نیما و َســنا و حرکت 
به ســمت ارز تک نرخی و مجوز فــروش ارز 
صادراتــی بنگاه های بزرگ در ســامانه نیما 
به صورت رقابتی )مشابه سایر شرکت ها(، یکی 
از درخواست های اصلی فعاالن اقتصادی در 
نشست مشترک این ماه با صالح آبادی، رییس 
کل بانک مرکزی بود که این موضوع خواسته 

اهالی بازار سرمایه نیز هست.
علی حیدری کارشــناس بازار سرمایه با 
بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار پایگاه 
خبری بازار سرمایه )ِسنا(، گفت: از آن جایی 
که بازار سرمایه به سبب حضور برخی صنایع 
صادراتی، به نرخ دالر واکنش نشان می دهد 
بهتر است که فاصله نرخ دالر نیما  با  نرخ دالر 
آزاد برابر شــود و بطورکلی تک نرخی شود، 
چون در این صورت اســت که شــاهد بهبود 
وضعیت p/e سهم های حاضر در بازار خواهیم 

بود.
وی در خصوص اقدامات دولــت و وزارت 
اقتصاد بــرای بازگشــت اعتماد مــردم به 
بازارســرمایه، گفت: اگر نرخ گــذاری های 
دســتوری به طور کامل از تمام صنایع حذف 
شود به طور قطع شاهد بازگشت اعتماد مردم 
به بازار ســرمایه و تزریق نقدینگی به این بازار 

مالی  خواهیم بود.
حیدری در مورد تاثیر مصوبه آزاد ســازی 
واردات خودرو بر سهم های خودرویی، اظهار 
کرد: مسئله ای که در بحث مصوبه آزاد سازی 
واردات خــودرو وجود دارد این  اســت که در 
شــرایط کنونی ابهامات چندانی بــرآن وارد 
اســت به گونه ای که امکان ایجاد رانت وجود 
دارد، اما درصورت شفافیت این مصوبه و آزاد 
ســازی کامل قیمت خودرو می توان امیدوار 
بود که عالوه بر واقعی شــدن قیمت خودرو و 
از بین رفتن رانت، در بلند مدت شرکت های 

خودرو سازی از زیان خارج شوند.
این فعال بازار سرمایه تاکید کرد: در شرایط 
فعلی برای سر و سامان دادن به وضعیت بازار 
ســهام و صنعت خودرو بهتر است مسئوالن 
ذی ربط در مجلس شورای اسالمی همزمان با 
آزادسازی قیمت خودرو  قانونی را در راستای 
کاهش سطح تعرفه ها واردات خودرو مصوب 
کنند، این امر به مرور سبب  ایجاد رقابت بین 
خودروسازان داخلی  با خودرو سازان خارجی 

خواهد شد.
وی در مورد تاثیر افزایش نرخ ســود بین 
بانکی بر بدنه بازار سرمایه، بیان کرد: بر اساس 
تحقیقات صورت گرفته بین نرخ ســود بین 
بانکی با شــاخص بازار ســرمایه همبستگی 
معکوس  دارد،  به گونه ای که طبق مستندات، 
هر زمان که نرخ سود بین بانکی افزایش پیدا 
کرده شــاخص کل بورس و p/e ســهام ها 
روند نزولی به خود می گیرند. بر این اســاس 
سیاســتگذاران اعم از وزارت اقتصاد و بانک 
مرکزی به منظور کمک به این بازار مالی باید 
اقداماتی را در راســتای کنترل نرخ سود بین 
بانکی انجام دهند ،  زیــرا در غیر این صورت 
ممکن است شاهد اتفاقات ناخوشایند در این 

بازار و به طور عام در اقتصاد کشور باشیم .

امروز واردات خودرو تعیین 
تکلیف می شود

طرح مجلس در خصوص واردات مدیریت 
شــده خودرو برای تنظیم بازار در دستور کار 

مجلس قرار گرفت.
نماینده مردم فســا در مجلس شــورای 
اســالمی با بیان اینکه امروز چهارشنبه 26 
آبان ماه؛ طرح مجلس در خصــوص واردات 
مدیریت شــده خودرو برای تنظیــم بازار و 
تنظیم عرضه و تقاضا و پاســخ بــه مطالبات 
مردم در حوزه تنظیم گری بخش خودرو، در 
دســتور کار مجلس قرار دارد به پایگاه خبری 
بازار سرمایه )ســنا( گفت:  ماده 4 این طرح از 
مجلس  دهم و پس از ایرادهای شورای نگهبان 
در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح 
و ایراداهای مورد نظر شــورای نگهبان مرتفع 
شد.حجت اله فیروزی افزود: این طرح مدتی 
قبل به تصویب نمایندگان مجلس رســید و 
پس از ارسال به شــورای نگهبان برای تایید، 
این شــورا دو ابهام دقیق را در مصوبه مجلس 
شناسایی کرد و برای رفع ابهام به مجلس باز 
گرداندند.عضو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس ادامه داد: اکنون این ابهام ها توســط 
کمیسیون صنایع و معادن مرتفع شده و امروز 
برای تصویب و تامین نظرات شورای نگهبان در 
دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.وی 
خاطر نشان کرد: دو ابهامی که شورای نگهبان 
در خصوص مصوبه مجلس شناسایی و برای 
رفع به مجلس اعالم کرد، مربوط به منشا ارز 
خارجی برای واردات خــودرو و اختیاری که 
مجلس به دولت برای تصویب مقررات مکمل 
قانون داده بود، است.فیروزی اظهار کرد:  این 
دو ابهام باید مرتفع می شد که خوشبختانه این 
ابهام ها شفاف سازی و رفع شده و امیدواریم با 
رای قوی و باالی مجلس، این مصوبه نهایی و با 

تایید شورای نگهبان اجرایی شود.

دیدگاه یک کارشناس بازار سرمایه:

از تصمیمات خلق الساعه تا رعد و برق در بازار سرمایه

تا سال 2۰۳۰؛

ظرفیت تولید اوره در جهان به ۳۰۱ میلیون تن می رسد

بهترین حمایت دولت و متولیان بازار سرمایه از حقوق سهامداران 
خرد این است که تصمیمات ناگهانی خود را بدون در نظر گرفتن نتایج 
آن بر وضعیت بازار سهام اتخاذ نکنند و اجازه دهند بازار به روند طبیعی و 

به دور از هیجان خود بازگردد.
معاون اجرایی تامین ســرمایه نوین در گفت و گــو با پایگاه خبری 
بازارسرمایه )ســنا( با بیان این مطلب گفت: از دیگر مواردی که انتظار 
می رود دولت به منظور حمایت از تولید داخلی و بازار سهام انجام دهد، 
تعیین رویکرد مناسب برای مدیریت بازارهایی است که در حال جذب 
نقدینگی بازار سرمایه هســتند. زیرا بدون تردید با مشکالتی که برای 
این بازارها در آینده ایجاد می شود، چالش های سنگینی برای هر دولتی 

رقم می خورد.  
محسن کوزه گران تاکید کرد: به نظر من در حال حاضر ضروری است 
که مهمترین درخواســت فعاالن بازار سرمایه فرهنگ سازی صحیح 
برای ورود به این بازار باشــد، تجربه تلخ دعــوت دولت های قبل برای 
دعوت مردم به بورس با هدف رفع مشکالتی چون کسری بودجه نباید 

مجدد تکرار شود.
حذف قیمت گذاری دستوری به نفع مصرف کننده نهایی

این کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد: به نظر می رسد تا زمانی که 
دالر 4200 تومانی در اقتصاد ما وجود دارد، قیمت گذاری دستوری نیز 

وجود خواهد داشت. هر تصمیم و رویکرد اقتصادی به سایر بخش های 
اقتصادی ســرایت می کند، بنابرایــن طراحی یک مــدل اقتصادی 
برای کشــور ما از ضروریات اســت.کوزه گران اضافه کرد: به طور قطع 
حذف قیمت گذاری دستوری شــرایط رقابتی برای تولیدکنندگان 
ایجاد می کند که در نهایت ســود و مزایای آن به مصرف کننده نهایی 
خواهد رسید.معاون اجرایی تامین ســرمایه نوین با اشاره به پیشینه 
قیمت گذاری دســتوری گفت: تعیین قیمت کاالها سال هاســت در 
کشــور ما تجربه ناموفقی داشــته، این موضوع که همچنان به عنوان 
عامل کنترل کننده تورم مورد استفاده قرار می گیرد، جای سوال دارد. 
تجربیات زیادی در این خصوص وجــود دارد که باعث ایجاد بازارهای 
داللی برای کاالها شــده و بخشی از ســود که باید به شرکت برسد به 
جیب دالالن و گردانندگان بازار ســیاه می رود.وی ادامه داد: در مورد 
شرکت های بورســی که کاالهای آنها در چارچوب تعیین قیمت قرار 
می گیرند، عماًل  انتقال مزایا از جیب سهامداران به جیب واسطه گران 
اســت که باید حتما این موضوع مورد تاکید قرار گیرد. در این شرایط 
دولت ها غالبا می توانند با پرداخت سوبســید روی کاالهای اساسی، 
قیمت ها را کنترل کنند، اما در حال حاضر سوبســید کاالها از جیب 
سهامداران پرداخت می شود که با وجود وسط بازار سرمایه طی چند 
ســال اخیر اساســاً می توان ادعا کرد از جیب عامه مردم به خود مردم 

سوبسید  داده می شود!
چرا از اوراق تبعی استقبال نشد

این کارشناس بازارســرمایه در خصوص کم اقبالی سرمایه گذاران 
به اوراق تبعی گفت: این موضوع را بایــد از دو دیدگاه نگاه کرد. دیدگاه 
نخست موضوع ساختار اوراق تبعی در ایران و تفاوت های آن با اختیار 
فروش به عنوان یکی از ابزارهای بســیار پراهمیــت در بازارهای مالی 
سایر کشورهاســت که این اوراق از آن مدل طراحی شده است. از نظر 
من، به دلیل همین تفاوت ها که خارج از این بحث است، تمایل فعاالن 

حرفه ای بازار به این اوراق زیاد نیست.
کوزه گران تصریح کرد: باید این نکته را هم در نظر گرفت که ابزارهای 
مالی شرایط بازارهای اسالمی را باید داشته باشد و قالب این تفاوت ها 
نیز به دلیل تطبیق این ابزار بوده است؛ بنابراین در دیدگاه اول اوراق با 
ساختار فعلی زیاد جذاب نیست.در دیدگاه دوم موضوع  بازدهی اوراق 
تبعی برای سهامداران است، این اوراق با توجه به تفاوت های آن با اختیار 
فروش و ساختاری که دارد باید سهام پایه تا پایان نگهداری شود. به نظر 
بازدهی فعلی اوراق تبعی منتشر شده در ســال جاری زیاد مناسب و 
جذاب نیست و تمایل فعاالن بازار را به ســمت خود ندارد؛ بنابراین در 
صورت امکان اصالح سازوکار این اوراق در بازار ایران و افزایش بازدهی 

آنها می تواند به جذابیت این اوراق کمک کند.

با اجــرای پروژه های مهم در کشــورهای هند، 
بنگالدش، نیجریه، مصر، روســیه و ازبکســتان، 
ظرفیت تولید اوره تا ســال 2030 به 301 میلیون 
تن می رســد.یکی از محصوالت مهم پتروشیمی، 
کودها هستند که شــامل ترکیبات اوره و آمونیاک 
بوده و بیشــتر آنها به عنوان کود کشــاورزی مورد 
استفاده قرار می گیرد. با استفاده از اوره وافزودن آن 
به خاک می توان کمبودهای مورد نیاز رشد گیاهان 
را جبران کرد.در میان سه نوع کود شیمیایی شامل 
کود نیترات که حاوی اوره است و کود فسفات و کود 
پتاس، اوره بیشتر برای گیاهانی چون گندم و غالت 
بسیار مناسب اســت زیرا هیچ باقی مانده نمکی را 
در خاک نگه نداشته و غلظت امالح خاک را حفظ 
می کند.با توجه به افزایش جمعیت و اهمیت نرخ 
خوراک بشــر، نقش اوره در روند تولید مواد غذایی 

بسیار با اهمیت است.
به طور معمول، اوره از دو طریق تولید می شود. 
در چین به دلیل آنکه زغال سنگ بسیار دارد، اوره از 
زغال سنگ تولید شده و در ایران و کشورهای دیگر 
که منابع فراوان گازی دارند، اوره به روش »پروسه 

هاور« از گاز طبیعی به دست می آید.
در »پروســه هاور«، هیدروژن موجــود در گاز 
طبیعی با نیتروژن هوا ترکیب شده و آمونیاک تولید 
می شــود اما چون آمونیاک بسیار مشتعل و سمی 

است و خورندگی بســیار باالیی دارد، حمل و نقل 
آن بسیار مشکل اســت. بنابراین، بیشتر آمونیاک 

تولیدی به اوره تبدیل می شود.
برای تولید یک تن اوره، 580 کیلوگرم آمونیاک 
و برای تولید یک تن آمونیاک، به 750 متر مکعب 

گاز طبیعی نیاز است.
بیشترین کاربرد اوره برای مصارف کشاورزی به 

دلیل نیاز شدید به کود است.
با توجه به اینکه خاک نمی تواند نیتروژن را برای 
مدت طوالنی در خود حفظ کند، بنابراین زمانی که 
نیتروژن خاک کاهش می یابــد، بهره وری خاک تا 
60 درصد کاهش یافته و بایــد به طور مرتب با کود 
اوره تغذیه شود. بنابراین، استفاده از اوره به صورت 

متداول در حال افزایش است.
اوره کاربردهای دیگری در صنعت شــیمیایی، 
صنایع نظامی، سیستم خودرویی، صنایع آرایشی 

و بهداشتی، آزمایشگاه ها و صنعت پزشکی دارد.
وضعیت اوره در جهان

ایران نقش مهمــی در بازارهــای جهانی ایفا 
می کند به طوری که از سال 201۹ که تحریم های 
آمریکا علیه ایران اتفاق افتاد، تقریبا تجارت جهانی 
اوره و آمونیاک نســبت به گذشته انحراف داشت و 
سپس ایران نتوانســت بعد از آن صادرات خود را به 
چین داشته باشد. بنابراین، مقاصد صادراتی خود را 

به کشورهایی چون برزیل و استرالیا تغییر داد.
در سال 2020، حدود 200 میلیون تن اوره در 
جهان تولید شد و سپس به دلیل همه گیری کرونا در 
جهان، به دلیل اهمیت تامین مواد غذایی و تاثیر اوره 

در آن، شاهد کاهش تقاضا در اوره نبودیم.
مهمترین روش حمل و نقــل اوره حمل و نقل 
دریایی اســت به همین دلیل، کمتــر تحت تاثیر 

محدودیت های کرونایی قرار گرفت.
بیش از ۷0 درصد اوره جهان در آسیا تولید 

می شود
ظرفیت تولید اوره در ســال 2018 براســاس 
اعالم سایت )آی اچ اس(، 210 میلیون تن، در سال 
201۹، 218 میلیون تن و در ســال 2020، 222 
میلیون تن بوده که پیش بینی می شــود به دلیل 
پروژه هایی که تا سال 2030 قرار است به طور عمده 
در کشورهای هند، بنگالدش، نیجریه، مصر،روسیه 
و ازبکستان انجام شود، ظرفیت تولید تولید اوره تا 

سال 2030 به 301 میلیون تن برسد. 
هند در آســیا بیشــترین واردات اوره را به خود 
اختصاص داده اســت. البته چین هم در این زمینه 

واردات باالیی داشته است.
ایران به عنوان صادرکننده اصلی در بین 5 کشور 

صادرکننده اوره جهان قرار دارد.
تقاضای جهانــی کود در ســال 2020 به دلیل 

اعالم کود به عنوان کاالی ضروری از ســوی برخی 
کشورها در بحران کرونا، افزایش یافت.

بعد از بحران اقتصادی 2008، از ســال 2011 
تــا اواســط 2012، قیمــت جهانــی اوره صعود 
قدرتمندی داشــت و به رکــورد 610 دالر در ماه 
مارس 2012 رسید. اما بعد از آن در آگوست 2016، 
بهای بازار جهانی اوره فاز ریزشی و نوسان داشت که 

علت آن افزایش عرضه در کشورها بوده است.
از سال 2016 تا اواسط 2020، قیمت اوره رشد 
مالیمی در پیش گرفت اما به دلیل افزایش تقاضا و 
افزایش نهاده های تولید به ویژه انرژی، قیمت اوره 
افزایش یافت و به جرات می توان گفت از سپتامبر 
2021 تا امروز قیمت اوره از 400 دالر به ۹00 دالر 
رسیده است.اوره همبســتگی زیادی با نفت خام، 
زغال سنگ، شــاخص قیمت مواد غذایی، سرانه 
»جی دی پی«، شاخص جهانی دالر، جمعیت و گاز 
طبیعی دارد.هر چه وضعیت اقتصادی جوامع رو به 
بهبود باشد، مصرف غذایی جوامع هم بهتر می شود 
و نیاز به محصوالت کشــاورزی بیشتر خواهد بود.

شرکت های ایرانی که در زمینه تولید اوره فعالیت 
می کنند شامل شرکت های پتروشیمی پردیس، 
شیراز، خراسان، کرمانشــاه و لردگان است که در 
بورس هم فعالیــت می کنند و به عنوان ســهمی 

بلندمدت می توان روی آنها حساب کرد.

خودروســازی در ایران تا حد زیــادی متاثر از 
محدودیت در واردات ناشــی از اعمال تحریم های 
بین المللی است، اما پیش بینی می شود در نتیجه 
تالش های دولت برای بومی سازی، صنعت خودرو 
در ســال جاری میالدی حدود 1.1۹ درصد با رشد 
مواجه باشــد.به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه 
)ســنا(، موسســه تحقیقاتی فیچ که یکی از سه 
موسســه معتبر اعتبارســنجی در جهان است در 
گزارشی به تحلیل و بررسی صنعت خودروی ایران 
در فصل سوم ســال 2021 و همچنین پیش بینی 
10 ســاله این صنعت پرداخته است.  این موسسه 
در گزارش خود بــا تحلیل روندهای ســاختاری 
تولید و فروش خودرو در ایران، چشم انداز مثبتی از 
صنعت خودروی کشورمان در صورت احیای توافق 
هســته ای میان ایران و آمریکا، متصور شده است.

پیش بینی حاضر با توجه به روند ساختاری تولید 
و فروش و نیز با چشم اندازی مثبت از احیای توافق 
هســته ای میان ایران و آمریکا در نظر گرفته شده 
است.براساس این گزارش، چشــم انداز رشد قوی 
برای تولید و فروش و نیز قرار داشتن ایران در جایگاه 
بزرگترین کشور تولیدکننده خودرو در خاورمیانه، 
از نقاط قوت این صنعت در نظر گرفته شــده است. 
در مقابل، ســختگیری در برابر بازگشــت مجدد 
خودروســازان خارجی، قدیمی بــودن تجهیزات 
و فناوری و کیفیت نامناســب برندهای داخلی به 
دلیل عدم وجود رقابت، از نقاط ضعف این صنعت 
محسوب می شــود.به نظر می رســد، با افزایش 
احتمال توافق هســته ای جدید بین ایران و ایاالت 
متحده پس از انتخابات ریاســت جمهوری ایران 
در 18 ژوئن 2021، چشم انداز فروش خودروهای 
ایرانی تقویت خواهد شد؛ اما خاطرنشان می کنیم 
اگر توافق جدید در سال 2021 امضا شود، منجر به 
سود چشمگیر فروش خودرو صرفاً از سال 2022 به 

بعد خواهد شد.

فرصت ها و تهدیدها
فرصت هــای مهم، شــامل اتــکای فزاینده به 
برون ســپاری قطعات و لوازم یدکی، هدفگذاری 
افزایش صادرات و طرح نوســازی ناوگان جادهای 
و شهری ایران از دیگر موضوعاتی است که فرصت 
بهره مندی تولیدکننــدگان خودروهای تجاری از 
بازار را فراهم می کند. در مقابل، مهمترین تهدیدها 
نیز بی ثباتی سیاســی و از بین رفتن قدرت خرید 
مصرف کنندگان در نتیجه تحریم های بین المللی 

است.
تولید و فروش

برآوردهــا حاکــی از کاهــش 6.22 درصدی 
مجموع فروش خودرو و 1.13 درصدی تولید کل 
خودروها طی ســال گذشته اســت؛ اما با افزایش 
احتمال توافق هســت های جدید در سال 2021، 
پیش بینــی می شــود که فــروش و ســودآوری 

خودروسازان از سال 2022 افزایش یابد.
در مورد فروش، پیش بینی می شــود در ســال 
2021 ، فروش خودرو در کشــور بــه میزان 3.13 

درصد افزایش یافته و این رشــد در سال 2022 به 
1.25 درصد برســد. اگرچه در پرتو روابط حساس 
با ایاالت متحده، نهایی نشــدن نتیجه مذاکرات و 
ریســک بازار جهانی نفت، هنوز عدم قطعیت های 
زیادی در مورد چشــم انداز صنایع خودروســازی 
وجــود دارد.در مــورد تولید، برآوردهــا حاکی از 
افزایش 1.1۹ درصدی تولید در سال 2021 است؛ 
همچنین پیش بینی می شــود که متوسط رشد 
ساالنه تولید خودرو در ایران در سال های 2022 تا 
2030 با هدف قرار دادن »دستیابی به تولید ساالنه 
حدود 2.5 میلیون دستگاه در ســال تا پایان سال 

2030 « معادل 5.12 درصد باشد.
خودروهای سواری

در واکنش به ناتوانی در تأمین قطعات که مانع 
تولید خودرو توسط خودروســازان داخلی است و 
نیز ناتوانی تأمین کنندگان داخلی خودرو در تحویل 
سفارشــات و برآورده کردن تقاضای خودروهای 
جدید، بــه ویژه خودروهــای اروپائــی، برآوردها 
حاکی از آن اســت کــه در ســال 2020 ،فروش 

خودروی سواری ایران به میزان 5.22 درصد و تولید 
خودروی سواری نیز به میزان ۹.12 درصد کاهش 

یافته است.
 اما با هدفگذاری افزایــش کیفیت خودروهای 
داخلی و نیز احیــای هزینه های مصرف کنندگان 
به دنبال پیشرفت مذاکرات هسته ای، پیش بینی 
می شــود که در ســال 2021 فروش خودروهای 
ســواری با افزایش 13 درصدی نســبت به مدت 
مشــابه ســال قبل به جایگاه خود برگردد و تولید 
خودروی سواری نیز به میزان 5.1۹ درصد افزایش 

یابد.
شاخص ریسک به بازده صنعت

خوش بینی بر ســر پیوســتن مجــدد ایاالت 
متحده به توافق هســته ای، جاذبه بازار ایران را که 
تولیدکننده بومــی خودرو اســت زیادتر می کند 
و این کشــور را در جایگاه اول جذابتریــن بازار در 
منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا قرار می دهد. در 
صورت وقوع یک برجام جدید، پروفایل ریسک های 
عملیاتی کشور بهبود خواهد یافت و امکان واردات 
اکثر قطعــات خودرویی مورد نیاز فراهم شــده و 
بنابراین تولید خودرو در پنج سال بعدی به تدریج 

افزایش خواهد یافت.
رتبه نخست تولید خودرو در منطقه

به طور کلی ایــران با امتیاز 2.46 در شــاخص 
ریســک به بازده تولید خودرو در بین چهار کشور 
منطقه )شامل مراکش، مصر و الجزایر و ایران( رتبه 
نخســت و در بین پنجاه و هفت کشور جهان، رتبه 
35 را کسب کرده اســت؛ همچنین با بهبود چشم 
انداز فروش خودرو و کاهش ریســک های خاص 
کشوری در نتیجه چشــم انداز مثبت توافق هسته 
ای، در شاخص ریسک به بازده فروش خودرو، ایران 
با امتیاز 5.45 در میان 17 کشور منطقه خاورمیانه 
و شــمال آفریقا، رتبه 8 و در بین 125 کشور جهان 

رتبه 74 را به خود اختصاص می دهد.

براساس گزارش یک مؤسسه معتبر اعتبارسنجی؛

رشد صنعت خودرو در افق پیش رو



هفته نامه
شماره  10205 اقتصادی

شنبه   29 آبان 1400 
  سال هفتم

بانک و بیمه

در نشست خبری مدیر عامل موسسه با اصحاب رسانه عنوان شد؛
موسسه ملل همواره در جهت شکوفایی کشور

سرپرست سازمان تامین اجتماعی؛

تامین اجتماعی طلبش را می خواهد 

به مناســبت سی و پنجمین ســالروز تاسیس 
موسسه اعتباری ملل نشست خبری مدیرعامل با 

جمعی از اصحاب رسانه برگزار گردید.
به گزارش اقتصاد آنالین؛ حــاج آقای جوادی 
ضمن خیر مقدم به خبرنگاران و اصحاب رســانه 
و نیز عرض تسلیت به مناســبت شهادت حضرت 
معصومه )سالم اهلل علیها(گفت: با وجود تحریم ها 
و تهدیدهای دشمنان  و مشکالت ویروس کوید 1۹، 
نظام بانکی کشور سعی کرده تا همواره در خدمت 
هموطنان عزیز باشــد. الحمدهلل با تغییراتی که در 
دولت ایجاد شــده به نظر می رسد می توان با ایجاد 
یک زنجیره هدفمند ظرفیت های ارزشمند کشور 
را از بالقوه به بالفعل مبدل کنیم، ظرفیت هایی که 

می تواند بسترساز شکوفایی کشور باشد. 
مدیرعامل موسســه ملل با اشــاره به همراهی 
موسســه  ملل افزود: نمودار رشد و توسعه صنعت 
کشور نشان دهنده این مهم است که نظام بانکداری 
کشــور در راه اندازی و توسعه بنگاه های اقتصادی 
کشور ، کارخانجات ، صنعت ســاختمان و صنایع 
کشور همیشــه حامی و همراه بوده اســت. خدا را 
شــاکریم که موسســه اعتباری ملل هم در جهت 
شــکوفایی کشــور از هیچ تالش و همراهی دریغ 
نکرده و نخواهد کرد چرا که رشــد اقتصادی کشور 
و نیز رشــد اقتصاد خانواده ها از جمله اهداف نظام 
بانکی و به ویژه موسسه ملل اســت امیدواریم که 
همراهی و هماهنگی دولت محتــرم و نظام بانکی 

بتواند زمینه ساز توسعه بیشتر کشور گردد. 
آقای جــوادی در خصوص تبدیل موسســه به 
بانک گفــت : به همت تک تک همــکاران محترم 
و نیز مدیران دلســوز از تمامی ویژگی ها ، شرایط 
، توانمندی ها و شــاخصه های بانکــی برخوردار 
بوده و در تمامی ســامانه هایی که بانک مرکزی راه 
اندازی کرده مثل شتاب، پایا و... کاماًل فعال و عضو 
می باشیم. و ان شااهلل با تحقق چهار شرط افزایش 
ســرمایه، فروش دارایی هــا و دو موضوع مراقبتی 
و مواظبتی ، هیئت محترم عامــل بانک مرکزی و 
شورای پول و اعتبار لطفشان شامل حال موسسه  

خواهد شد. 
ان شااهلل سعی ما این است که تا پایان سال 1400 
بتوانیم مرحله اول که هیئت محترم بانک مرکزی 
تکلیف کرده به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از محل 
آورده نقدی ســهامداران محترم افزایش سرمایه 
دهیم. امیدواریم تا نیمه سال 1401 از محل تجدید 
ارزیابی مبلغ 20 هزار میلیــارد ریال دیگر افزایش 
سرمایه داده تا سرمایه موسســه به مبلغ 40 هزار 
میلیارد ریال برســد که این مهم پس از تایید بانک 
محترم مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار امکان 

پذیر خواهد بود.
حجت االســالم جــوادی با تشــریح اهمیت 
گردشــگری یادآور شــد : صنعت گردشگری به 
عنوان یکی از صنایع کم هزینــه ولی پردرآمد می 
تواند زمینه ساز شکوفایی کشور شود. همه ما شاهد 
هستیم که کشورهایی در زمینه صنعت گردشگری 
فعالیت دارنــد که به هیچ عنــوان قابلیت قیاس با 
شرایط اقلیمی و جلوه های طبیعی کشور عزیزمان 

ایران را ندارند.
ایشــان بیان داشــت : بدون اشــاره و تشریح 
قابلیت های صنعت گردشگری تنها به این مهم   می 
توان اشاره کرد که صنعت گردشگری تولیدکننده 
مشاغل جدید و کسب درآمد برای شغل هایی نظیر 
هتل ها ، فرودگاه ها ، رســتوران ها ، ترابری و غیره 
می باشد. شاید یکی از مزیت های بزرگ کشورمان 
بحث توریســم درمانی باشــد. خدا را شاکریم که 
کشور عزیزمان ایران از لحاظ علم پزشکی و فراوانی 
متخصص و امکانات پزشکی و مهم تر از آن پرورش 
پزشک در صدر بســیاری از کشورهای مطرح دنیا 
قرار گرفته اســت . موسســه ملل به عنوان یکی از 
پشــتوانه ها و حمایت کننده برنامه ها ، طرح هایی 
را در بخش های گردشــگری و توریستی همانند 
کهنوج ، تربت حیدریه ، گرگان ، مشکین شــهر و 
کرمان در دســت اقدام دارد که امیدواریم با لطف 
خداوند متعال و موافقت بانک مرکزی قادر باشیم 
در این خصوص پیش قدم باشــیم تــا بتوانیم گام 
های مثبتی در جهت حمایت از صنعت گردشگری 

برداریم. ذکر ایــن نکته ضروری اســت که هدف 
موسسه اعتباری ملل حمایت از این صنعت، با هدف 
توسعه کشور است و به هیچ عنوان با خروج سرمایه 
از کشور موافق نیستیم چرا که از دیدگاه مدیران این 
موسسه بهترین و زیباترین روز آن روزی است، که 

بتوانیم شغل جدیدی را در کشورمان رقم بزنیم.
ایشان در مورد تکالیف و تعهدات موسسه گفت 
: به حول و قوه الهی در پرداخــت تمامی تکالیف و 
تعهدات از جمله در بخش های قرض الحسنه ازدواج 

و ودیعه مسکن موفق عمل کرده ایم .
تنها در بخش ودیعه مسکن تا به امروز » 8200« 
فقره تســهیالت به متقاضیان اعطا شــده است 
. شایان ذکر اســت که تعهدات و تکالیفی که دولت 
جمهوری اسالمی ایران و بانک مرکزی به موسسه 
ملل واگذار کرده اند به خوبی انجام شده و توانستیم 
پاسخگوی مراجعین محترم باشیم و به لطف خدا تا 
کنون حدود 78 درصد از تکالیف را انجام داده ایم و 
تمامی این اقدامات ، با هدف رضایت مشتریان و رفع 

مشکالت مردم عزیز کشورمان ایران است .
ایشــان با اشــاره به اهمیت مســئولیت های 
اجتماعی و ضرورت همراهی موسسات و بنگاه های 
اقتصــادی در این زمینه گفت : یکــی از افتخارات 
موسســه ملل پیشــگام بودن در حوزه مسئولیت 
های اجتماعی اســت . از جمله این موارد می توان 
به حمایت به موقع و بجا از ســتادمبارزه با کرونا در 
دوران شــیوع این بیماری وحشــتناک در زمینه 
خرید و تولید ماســک ،  تهیه کپســول اکسیژن و 
اهدای دستگاه های ونتیالتور اشــاره کرد. عالوه 
بر ایــن ، همچنین تعداد 15 خانه بهداشــت برای 
مناطق محروم  ساخته و به وزارت بهداشت و درمان 
تحویل داده شده است. و مساعدت هایی نیز جهت 
کمک رسانی به دانش آموزان برای تهیه ملزومات 
تحصیلی و سایر موارد که ذکر آنها وقت موسعی را 

می طلبد داشته است. 
آقای جوادی با اشــاره به نقــش و تاثیرگذاری 
موسسه ملل در جهت رفع مشکالت سایرموسسات 
مالی و تنها با هدف رضایت مردم عزیز کشــورمان 

گفت : در طول سالهای گذشــته مدیریت کردن 
تعداد 7 موسسه و صندوق قرض الحسنه به انجام 
تعهدات مشتریان از جمله افتخارات موسسه ملل 
است. به عنوان مثال یکی از این موسسات ،  تعاونی 
اعتبار وحدت است که بنا به تصمیم سران محترم 
قوا تمامــی تعهدات آن تعاونی تا ســقف مبلغ 10 
میلیارد ریال تصفیه گردیــد و از طلب هم وطنانی 
که باالی 10 میلیارد ریال ســپرده داشتند مبلغ 
10 میلیارد ریال پرداخت شــده اســت.و  نهایتاً  
حدود 200 نفر از سپرده گذاران باقی مانده اند که 
با همراهی هیئت محترم تصفیه و طی شدن فرآیند 
شناسایی این اموال و در صورت اجازه آنها، پرداخت 

خواهدشد.
مدیرعامل موسســه اعتباری ملل در خصوص 
بانکداری الکترونیک فرمودند قبل از همه بانک های 
کشورمان این موسسه، بانکداری الکترونیک را فعال 
کرد زیرا باورمان اســت که بانکداری الکترونیکی 
عالوه بر امنیت در امور بانکی می تواند ســفرهای 
شهری را تقلیل داده و در صرفه جویی سوخت بسیار 
موثر باشد. از ســوی دیگر دسترسی هموطنان با 

سهولت تمام به خدمات بانکی را میسر می سازد.
ایشان در ادامه در خصوص تقید و تعهد موسسه 
مبنی بر بروزرسانی زیرساختها، تجهیزات و خدمات 
موسسه به هم میهنان عزیز اشاره داشتند: که بانک 
ها طبق اســتاندارد باید سه مرکز مجهز دیتاسنتر 
داشته باشــند که بصورت همزمان فعالیت نمایند 
و در صورت بروز هرگونه مشــکلی برای هریک از 
آنها ، مرکز بعدی وارد مدار گردد تا خدمت رســانی 
به هموطنان عزیز کشــورمان دچار خلل و اشکال 
نگردد.مدیرعامل موسســه ملل در پایان گفت : در 
عصر و موقعیتی به سر می بریم که تمامی دشمنان 
کشور با ترویج اخبار و اطالعات غلط ، سعی در تولید 
نارضایتی و نابود کردن امید در میان مردم عزیزمان 
دارند و  باید به هوش باشیم و بدون توجه به اهداف 
شوم دشمنان ، در جهت شکوفایی و توسعه کشور 
گام برداریم چرا که هر یک از ما به عنوان یک ایرانی ، 

سهمی در جهت آبادانی کشور داریم.

سرپرســت ســازمان تامین اجتماعی گفت: 
وصول مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت 
را در دســت داریم که بتوانیــم در قالب واگذاری 
ســهام امســال حداقل 8۹ هزار میلیارد تومان از 

دولت طلب خود را بگیریم.
به گزارش اقتصاد آنالین بــه نقل از فارس، میر 
هاشم موسوی در پاسخ به این پرسش که صندوق 
تأمین اجتماعی چقدر کســری دارد، گفت: به هر 
حال کسری منابع در سازمان تأمین اجتماعی با 
توجه به مخارج بســیار زیاد و در برگیری اعضای 

مرتبط با این صندوق وجود دارد.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: یکی 
از موارد مهم پیگیری برای وصول مطالبات صندوق 
تأمین اجتماعــی از دولت را در دســت داریم که 
بتوانیم در قالب واگذاری سهام امسال حداقل 8۹ 
هزار میلیارد تومان از دولت طلب خود را بگیریم که 
بخشی از مشکالت کمبود منابع تأمین اجتماعی 
رفع شــود. همچنین برنامه توســعه درآمد برای 
تأمین اجتماعی در نظر داریم که برای سال آینده 

اجرا خواهد شد.

سرپرســت ســازمان تأمیــن اجتماعی در 
مورد اینکه کل طلب ســازمان تأمین اجتماعی 
از دولت چقدر اســت، گفت: حداقل 300 هزار 
میلیارد تومــان از دولت طلب داریــم که بابت 
تعهدات دولت در حق بیمه هایی اســت که باید 
پرداخت می کــرده و تکالیفی کــه طبق قانون 

بر دوش دولت گذاشــته شده اســت. به عنوان 
مثال تخفیفاتی برای بیمه اقشــار خاص مانند 
بیمه کارگران زیــر پنج نفر، بیمــه قالیبافان، 
بیمه رانندگان و صیادان کــه دولت تعهد کرده 
بود میزان تخفیف حق بیمه های آنها را به تأمین 
اجتماعی پرداخت کند. امیدوارم امســال هم 

دولت به تعهد خود عمل کند و برای سال آینده 
ردیف مســتقلی در قالب الیحه بودجه کشــور 
پیش بینی کند و بدهی خود به تأمین اجتماعی 

را بپردازد.
به گزارش فارس، حق بیمه کارگران 30 درصد 
دستمزد پایه است که 27 درصد شامل 20 درصد 
توسط کارفرما و 7 درصد توسط کارگر و 3 درصد 
توسط دولت پرداخت می شود و دولت سهم خود 
را طی سال های گذشته به طور کامل نپرداخته و 
حتی در زمان جنگ تحمیلــی منابعی برای اداره 
جنگ از صندوق تأمین اجتماعــی به صورت وام 
گرفته اســت که همه اینها جزو مطالبات سازمان 
تأمین اجتماعی از دولت به شــمار می رود. بیمه 
شدگان اصلی تأمین اجتماعی بیش از 14 میلیون 
و 200 هزار نفر هســتند که بــا خانواده های آنها 
یک جمعیت 4۹ میلیون نفری با ســازمان تأمین 
اجتماعی در ارتباط هستند و حدود یک میلیون 
نفر هم سهامدار شرکت شستا در بورس هستند. 
بنابراین سازمان تأمین اجتماعی حدود 60 درصد 

از جمعیت کشور را پوشش داده است.

یک عضو کمیســیون عمران مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد: متاســفانه در خیلی از مواقع 
شاهد هســتیم برای یک وام چند میلیاردی یک 
وثیقه پایین تعیین می شــود اما برای یک وام پنج 
میلیون تومانی ضمانت هایی از متقاضی خواسته 
می شود که فرد به واسطه عدم توان تامین وثیقه از 

گرفتن وام منصرف می شود.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایسنا، محمد 
ســرگزی با اشــاره به ضرورت رعایــت عدالت در 
پرداخت تسهیالت بانکی، بیان کرد: امروز پرداخت 
تسهیالت بانکی متناســب با ارتباط افراد با بانک 
ها تعریف شــده اســت. هرچقدر یک فرد ارتباط 
شخصی بیشتری با بانک داشته باشــد میزان وام 
بیشــتری دریافت خواهد کرد. متاسفانه یک نظام 

عادالنه در پرداخت تسهیالت بانکی وجود ندارد.
وی در ادامه اظهــار کرد: الزم اســت یک 
سامانه شــفاف طراحی گردد و افراد متقاضی 
تســهیالت به ســامانه مراجعه و متناســب با 
دستورالعمل های موجود تســهیالت به آنان 

تعلق گیرد. در خیلی از مواقع شــاهد هستیم 
بعضا برای یک وام چنــد میلیاردی یک وثیقه 
پایین تعیین می شــود اما برای یــک وام پنج 
میلیــون تومانی ضمانــت هایــی از متقاضی 
خواسته می شــود که فرد به واسطه عدم توان 

تامین وثیقه از گرفتن وام منصرف می شود.

نماینده مردم زابل در مجلس شــورای اسالمی 
تصریح کرد: باید بانک ها مجاب شوند که با پرداخت 
تسهیالت به تولید کنندگان از آنان حمایت کنند. 
اینطور نیســت که ما بگوییم حتما نظام بانکی نیاز 
به اصالح صفر تا صد دارد. بلکه با صدور بخشنامه و 
اصالح دستورالعمل ها می توان رویکرد عملی بانک 

ها را به نفع مردم و تولید کنندگان تغییر داد.
وی در ادامــه تاکید کرد: اینکه گفته می شــود 
نظام بانکداری یک اصالح صفــر تا صد می خواهد 
که خروجی آن در نهایت حمایــت از تولید کننده 
باشد، سخن بزرگی است که بعضا زده می شود که 
می خواهند بار عدم انجام حمایت از بخش تولید را 
بر گردن مجموعه دیگری بیندازند. صراحتا اعالم 
کنند چه مانعی برای پرداخت تسهیالت به تولید 
کنندگان وجود دارد. ریشــه موانــع موجود را نیز 
اعالم کنند. آیا با دستورالعمل وزارت اقتصاد و بانک 

مرکزی کنار زدن این موانع امکان پذیر نیست؟
وی افزود: آیا این بخش ها که خودشــان موانع 
را ایجاد کرده اند نمی تواننــد آن را کنار بزنند. چرا 
همین االن بانک ها قرارداد وامــی که به مردم می 
دهند را در اختیــار آنان قرار نمــی دهند؟  اصالح 
این موارد نیاز به یک دســتورالعمل از سوی بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد دارد و کار چندان پیچیده 
ای نیست. مشکل این اســت که اراده جدی در این 

زمینه وجود ندارد.

 عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی؛

پرداخت تسهیالت بانکی، عادالنه نیست 
یک سامانه شفاف احتیاج داریم

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی، 
تاکید کرد: از نظر بنده سیســتم بانکداری امروز کشور عینا ربا بوده 
و ضعف در حوزه بانکداری به قوانین و مقررات بــاز می گردد که باید 

اصالح شود.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از  ایسنا، ســیدکاظم دلخوش  با 
تاکید بر ضرورت حرکت به ســمت بانکداری اســالمی، بیان کرد: 

متاســفانه دولت تا به امروز الیحه ای در خصوص اصالح سیســتم 
بانکداری به مجلس نداده اســت و مجلس خود طرحی در این زمینه 
با هدف اصالح سیستم بانکداری و بانکداری اسالمی تهیه کرده است؛ 
این طرح مواد مختلفی دارد و کار کارشناســی بر روی آن آغاز شــده 
است.نماینده مردم صومعه ســرا در مجلس شورای اسالمی در ادامه 
اظهار کرد: ما معتقد هستیم از ســال 62 که قانون بانکداری بدون ربا 

تصویب شده است، متاســفانه تا به امروز درست اجرایی نشده و ما در 
نظام بانکداری ضعف های زیادی داریم.دلخوش با بیان این عقیده که 
امروز سیستم بانکداری عینا ربا اســت، تصریح کرد: قراردادهایی که 
امروز در سیستم بانکی بسته می شــود دارای اشکاالت زیادی است، 
البته کارکنان بانک ها افراد زحمتکشی هســتند اما ضعف در حوزه 

بانکداری به قوانین باز می گردد.

سیستم بانکداری کشور، ربا است 
خبرمیز خبر 

به »بیمه ملت« اتکا کنید
بیمه اتکایــی نوعی بیمه اســت که به 
موجــب آن بیمه گــر مســتقیم، بیمه گر 
اتکایی را در نتایج مالی تعهدات بیمه خود به 

روش های مختلف مشارکت می دهد.
 به گزارش اقتصاد آنالین؛ با بیمه اتکایی 
خطر بین چندین شــرکت بیمه در داخل و 
خارج از کشور تقسیم می شود، بنابراین در 
صورت بروز خســارتی بزرگ وضعیت مالی 
یک شرکت با مخاطره روبه رو نخواهد شد، 
به عبارت ساده تر »بیمه اتکایی یعنی تقسیم 

ریسک و توزیع خطر«.
 در حــال حاضر کــه علیه کشــورمان 
تحریم های ظالمانه ای وضع شــده است، 
عملیات انتقال ریســک به خارج از کشور 
امکان پذیر نیست و بیمه اتکایی داخلی فقط 

راه توزیع ریسک است.
ســازوکار بیمه های اتکایی به این طریق 
است که بیمه گر اتکایی در ازای دریافت مبلغ 
حق بیمه، تمام یا بخشی از تعهدات بیمه گر 
واگذارنده را بر عهده می گیــرد. در قرارداد 
بیمه اتکایی، شــخص بیمه گــزار دخالتی 
ندارد و بیمه گر اتکایی نیز مســئولیتی در 
مقابل او ندارد، مگر این که در شرایط توافق 
 Cut Through شده به طور صریح از کلوز

نام برده شود.
افزایش ظرفیت پذیرش ریسک و صدور 
بیمه نامه، تنوع و بهبود ســرمایه ریســک، 
پوشش حوادث فاجعه آمیز، مدیریت ریسک 
و انتقال و کسب تخصص در صنعت بیمه از 

جمله مزیت های بیمه اتکایی است.
بیمه های اتکایی ابزاری برای توسعه بیمه 
و پذیرش تعهدات ســنگین توسط بیمه گر 
اولیه است و از شرکت های بیمه تازه تاسیس 

حمایت می کند.
همچنین از این طریق بیمه گر اولیه سهم 
نگهداری خود از یک ریســک را به میزانی 
تعیین می کند کــه از لحاظ فنــی و مالی 
قادر به نگهداری آن باشــد و مازاد بر آن را به 
شــرکت های بیمه اتکایی و یا شرکت های 
بیمه واجد شرایط وفق قراردادهای مختلف 

واگذار می کند.
بیمه های اتکایی منجر به مبادالت پولی 
بین کشــورها و ایجاد درآمد ارزی و افزایش 

سرمایه گذاری نیز می شود.
شــرکت بیمه ملت به عنوان بزرگترین 
بیمه خصوصی کشــور پــس از اخذ مجوز 
قبولی از بیمه مرکزی در سال 1384 با تکیه 
بر تجربه و دانش کارشناسی، زیرساخت های 
پیشــرفته ســخت افزاری و نرم افــزاری و 
همچنین سرمایه پرداخت شده باال، نقش 
مهم و تاثیرگذاری در بازار بیمه اتکایی کشور 
و ارائه پوشــش اتکایی برای شــرکت های 
بزرگی همچون ایران ایر، شرکت ملی نفت، 
کشــتی رانی جمهوری اســالمی، مپنا و... 

داشته است.
بیمه ملــت با به کارگیــری جدیدترین 
سیســتم های اتکایی و با تکیه بر سیستم 
مدیریت ریسک و ارائه خدمات دانش محور، 
سریع و بلندمدت، برای مشتریان شرکت و 
سهام داران خود ارزش افزوده ایجاد می کند.

شــرکت بیمه ملــت ضمن ارائــه انواع 
پوشــش های اتکایی، آمــاده ارائه خدمات 
آموزش، مشاوره فنی در مورد ارزیابی ریسک 
و خسارت و خدمات نرم افزاری مرتبط با آن 

برای شرکت های دیگر است.

آغاز فعالیت باجه های عصر 
بانک ایران زمین

بانک ایران زمین در راستای ارائه خدمات 
مطلوب و جلب رضایت مشتریان باجه های 
نوبت عصر ایــن بانک را در برخــی از نقاط 

کشور راه اندازی کرد.
به گــزارش اقتصــاد آنالیــن؛ باجه 
های عصر شــعب بازار )مدیریت منطقه 
اســتان یزد( و زاهدان )مدیریت منطقه 
استان های خراســان جنوبی و سیستان 
و بلوچســتان( فعالیت خــود را از تاریخ 
17 آبان ماه آغاز کردنــد. همچنین باجه 
های عصر شــعب نیشــابور، مفتح، بلوار 
سجاد، مرکزی مشــهد، بجنورد، کاشمر 
)مدیریت منطقه اســتان های خراســان 
رضوی و شمالی( از روز شــنبه 22 آبان و 
شعبه ویالژتوریست از تاریخ 24 آبان ماه 

فعالیت خود را شروع خواهند کرد.
براســاس این گزارش باجــه های عصر 
مدیریت شعب اســتان های اصفهان، قم، 
مرکــزی و چهارمحال بختیاری شــامل: 
عبدالرزاق، هشت بهشت غربی، خوراسگان، 
شــهید بهشــتی قم، شــهرکرد، مطهری 
کاشان، میدان ولیعصر اراک و شاهین شهر 
از ساعت 16 الی 18 از تاریخ 1 آذرماه آماده 

خدمات رسانی به مشتریان گرامی هستند.
مشتریان گرامی می توانند جهت اطالع 
از لیســت کامل باجه های عصر و ســاعت 
کاری این باجه ها با مرکز تماس با مشتریان 
بانک به شماره 2480۹- 021 تماس حاصل 

نمایند.

 توضیحات بانک ملت درباره 
اختالل در سامانه های 

غیرحضوری
بانک ملت به خاطر اختالل در خدمات 
ســامانه های بانکداری اینترنتی و همراه 
بانک از مشتریان عذرخواهی و درباره علل 

آن توضیحاتی ارایه کرد.
به گزارش اقتصادآنالیــن،  اختالل در 
ارایه خدمات به مشــتریان از طریق درگاه 
های غیرحضوری شــامل همــراه بانک و 
اینترنت بانک ناشــی از اقدامات این بانک 
برای ارتقای زیرساخت های فنی، استفاده از 
فناوری های نوین و مهاجرت به سامانه نوین 

بانکداری متمرکز است.
بانک ملت صمیمانه از مشــتریان عزیز 
پوزش می طلبد و امید دارد با بهره گیری از 
فناوری های مدرن و زیرســاختی جدیدی 
که در دســت اقدام اســت، با افــزودن به 
کیفیت خدمات خود در درگاه های موبایل 
و اینترنت بانک در روزهــای آینده چنین 
مشکالتی پیش روی کاربران محترم نباشد.

نتایج یک پژوهش نشان می دهد؛
کرونا، مقرری بیمه بیکاری 

را افزایش داد!
نتایج یک پژوهش نشان می دهد تعداد 
مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال 13۹۹ 
روند افزایشی داشته و شیوع کرونا و تعطیلی 
موقت بســیاری از کارگاهها در این زمینه 

اثرگذار بوده است.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از  ایسنا، 
بیمه بیــکاری یکی از حمایتهــای تامین 
اجتماعی است که سازمان تامین اجتماعی 
بر اساس آن مکلف است با دریافت حق بیمه 
بیکاری مقرر به کارگران مشمول قانون بیمه 
که طبق این قانون بیکار یا فاقد شغل شده و از 
سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی 

شده اند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند.
حمایت تامین اجتماعی، حقی همگانی 
و شــامل برخورداری از تامین اجتماعی در 
مواردی مانند بازنشستگی، بیکاری، از کار 
افتادگی، خـــدمات بهداشـتی، خدمات 
درمانی و مراقبتهای پزشــکی است که به 

صورت بیمه به افراد داده می شود.
کارگر مشمول قانون بیمه بیکاری تابع 
قانون تامین اجتماعی است و کارفرما باید 
سه درصد از مزد کارگر مشمول قانون بیمه 
بیکاری را  تحت عنــوان حق بیمه بیکاری 

پرداخت کند.
مقرری بیمه بیکاری، مبلغی اســت که 
ماهانه به مقرری بگیر پرداخت می شــود و 
میزان و مدت استحقاق بهره مندی از آن بر 
اساس ســابقه پرداخت حق بیمه بیکاری و 
متوسط مزد، حقوق یا کارمزد روزانه کارگر 

مشمول بیمه بیکاری تعیین می شود.
مرکز آمار و اطالعــات راهبردی وزارت 
کار از تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در 
سال 13۹8 و 13۹۹ نشان می دهد که طی 
سال 13۹8 مجموع کل مقرری بگیران بیمه 
بیکاری 245 هزار و 1۹7 نفر مرد و زن بوده 
که از این تعداد 185 هــزار و ۹42 نفر مرد و 
5۹ هزار و 255 نفر زن بوده اند؛ این در حالی 
است که تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری 
در سال گذشته روند افزایشــی داشته و به 
318 هزار و 38 نفر رسیده و نسبت به سال 
قبل از آن 2۹.7 درصد افزایش داشته است؛ 
البته دلیل این افزایش شیوع ویروس کرونا و 
تعطیلی موقت بسیاری از کارگاهها در سال 

13۹۹ بوده است.
نتایج ایــن گزارش نشــان می دهد که 
بیشــترین میزان مقرری بگیــران بیمه 
بیــکاری متعلق بــه اســتان های تهران،  

اصفهان و آذربایجان شرقی بوده است.
همچنین تعداد مقــرری بگیران جدید 
بیمه بیکاری در سال گذشــته 801 هزار و 
63۹ نفر بوده در حالی که طی سال 13۹8 
این میزان 221 هزار نفر بوده و بیش از 3.5 

برابر افزایش را نشان می دهد.
از مجموع مقرری بگیــران جدید بیمه 
بیکاری در ســال 13۹8 حدود 6688 نفر 
فاقد مهــارت، بیش از 5۹ هــزار و 300 نفر 
دارای مهارت اعــم از ماهر، نیمــه ماهر و 
متخصــص و بیش از 155 هــزار نفر اظهار 

نشده است.
همچنین در ســال 13۹8 بیش از 241 
هزار و 560 نفر از مقرری بگیران با  قطع بیمه 
بیکاری  مواجه شــده اند که بیشترین علت 
قطع مقرری، پایان دوره استحقاق مقرری، 
اشتغال مجدد و شناسایی اشتغال پنهان و 
پس از آن عدم حضور در دوره های آموزشی، 
عدم مراجعه جهت حضور و غیاب و امتناع از 

مشاغل پیشنهادی بوده است.
به دنبال گســترش ویــروس کرونا از 
اسفند 13۹8 و تاثیرگذاری آن بر بسیاری 
از مشاغل مقرر شــد تا بیمه بیکاری سه ماه 
اســفند 13۹8 و فروردین و اردیبهشــت 
13۹۹ که ماههای اوج شــیوع کرونا بود، به 

کارگران آسیب دیده از کرونا پرداخت شود.
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سخنگوی وزارت امور خارجه؛

شرط بازگشت آمریکا به برجام، لغو تحریم هاست 
امضای بایدن ارزش ندارد

توافق اعراب و آمریکا برای برقراری روابط اقتصادی با ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: شرط بازگشت آمریکا به برجام، 
برداشتن تحریم ها به صورت موثر، یکجا و قابل راستی آزمایی است و 

امضای رییس جمهور آمریکا قابل اتکا نیست.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از مهر،  سعید خطیب زاده سخنگوی 
وزارت امور خارجه در مورد شرایط بازگشــت آمریکا به برجام، گفت: 
برداشتن موثر، یکجا و قابل راســتی آزمایی تحریم ها شرط بازگشت 

آمریکا به برجام است و این تمامی هدف ما از گفتگوها در وین است.
وی ادامه داد: اگر آمریکا با همیــن رویکرد وارد گفتگوها در وین 
شــود و آمادگی برداشــتن تحریم ها به صورت یکجا و قابل راستی 
آزمایی را داشــته باشــد، قطعاً توافــق در کوتاه تریــن زمان قابل 

دسترسی است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: البته ما تضمین هایی 

می خواهیم که آمریکا مجدداً حقوق بین الملل را به سخره نگیرد.
خطیب زاده تاکید کرد: ایاالت متحده به شمول دولت فعلی آمریکا 

نشان داده که نمی تواند پای تضمین های خود بایستد و امضای رییس 
جمهور آمریکا، آنچنان که ادعا می کنند قابل اتکا و ارزش نیســت لذا 
طبیعی است که جمهوری اســالمی ایران و تیم مذاکره کننده بر اخذ 

تضمین های الزم تاکید داشته باشد.
وی افزود: البته این ها مواردی اســت که در اتاق مذاکرات به صورت 

جزیی و عملیاتی مورد بحث قرار می گیرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص 
مواضع ایران در مذاکرات پیش رو نسبت به بی عملی و خلف وعده اروپا، 
در عمل به برجام گفت: ما مدام بی عملــی اروپا را در کنار نقض مداوم و 
خروج آمریکا از قطعنامه 2231 و برجام، مطرح کرده ایم، آمریکا نه تنها 
موفق شد تحریم های یکجانبه را علیه ایران اعمال کند بلکه بیشتر از آن 
نشان داد که اروپا تا چه حد اسیر بی عملی و ناتوان از آنچه هست که به 

عنوان تعهد قطعی خود پذیرفته بود.
خطیب زاده افزود: یکی از مواردی که در مذاکرات وین مطرح است 

این است که اعضای برجام باید به تعهدات خود ذیل برجام بازگردند.
وی تاکید کرد: ایران از این بی عملی و نقض، متحمل خسارت های 

فراوانی شده است که باید مورد توجه قرار گیرد

آمریکا و اعضای شــورای همکاری خلیج فارس 
در بیانیه ای مشــترک خاطرنشــان کرده اند روابط 
اقتصادی با ایران بعــد از رفع تحریم ها ذیل برجام به 

نفع منطقه است.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از فارس، آمریکا و 
اعضای شورای همکاری خلیج فارس بعد از برگزاری 
جلسه کارگروه خود در خصوص ایران در ریاض بیانیه 

مشترکی صادر کردند. 
در بیانیــه ای که روی وب ســایت وزارت خارجه 
آمریکا قرار گرفته تصریح شــده واشنگتن و اعضای 
شورای همکاری خلیج فارس بر ضرورت »پیوندهای 
اقتصادی عمیق تر« با ایران بعــد از رفع تحریم های 

آمریکا ذیل برجام تأکید کرده اند.
در ابتــدای این بیانیه مشــترک آمده اســت: 
»مقام های ارشــد ایاالت متحده آمریــکا و اعضای 
شورای همکاری خلیج فارس مطابق تصمیم وزیران 
خارجه آمریکا و آن شورا در روز 23 سپتامبر جلسه 
کاری خود در خصوص ایران را روز 17 نوامبر در مقر 
اصلی شورای همکاری خلیج فارس در ریاض برگزار 

کردند.«
روز گذشته  دســتیار وزیر خارجه آمریکا در امور 
خاور نزدیک تصریح کرده بود واشــنگتن قصد دارد 
در قالب »ســاز و کاری جدید«، با کشورهای عربی 
حاشــیه خلیج فارس علیه فعالیت های منطقه ای 

ایران همکاری کند.
آمریکا و اعضای شــورای شورای همکاری خلیج 
فارس ایران را به سیاســت های »ســتیزه جویانه و 
خطرناک« متهم کرده  و مدعی شده اند ایران از طریق 

نائبانش، از موشک های بالیستیک پیشرفته و پهپاد 
برای حمله به زیرســاخت های حیاتی در عربستان 

سعودی استفاده کرده است. 
در بخشــی از این بیانیه درباره برنامه هســته ای 
ایران آمده است: »آمریکا و اعضای شورای همکاری 
خلیج فارس توافــق کردند برنامه هســته ای ایران 
منشأ نگرانی های جدی اســت، زیرا ایران گام هایی 
برداشته که به آنها نیاز غیرنظامی ندارد و برای برنامه 
تسلیحات هسته ای مهم خواهد بود. آنها ایران را به 
همکاری کامل بــا آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
دعوت کردند.«کشــورهای غربی به رهبری آمریکا 
و رژیم صهیونیستی در سال های گذشته ایران را به 
پیگیری اهداف نظامی در برنامه هسته ای این کشور 
متهم کرده اند. ایران قویاً این ادعاها را رد کرده است.

ایران تأکید می کند به عنوان یکی از امضاکنندگان 
پیمان منع گسترش ســالح های اتمی )ان پی تی( 

و عضوی از آژانــس بین المللی انــرژی اتمی، حق 
دستیابی به فناوری هســته ای را برای مقاصد صلح 
آمیز دارد.عالوه بر این، بازرســان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی تاکنون بارها از تاسیسات هسته ای ایران 
بازدید کرده اند اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه 
صلح آمیز انرژی هسته ای این کشور به سمت مقاصد 

نظامی انحراف داشته باشد، پیدا نکرده اند.
ایران عالوه بر این در ســال 2015 بــه توافقی با 
کشورهای موســوم به گروه 1+5 برای حل و فصل 
تنش ها بر سر برنامه هسته ای خود دست پیدا کرد. 
علی رغم اذعــان آژانس بین المللی انــرژی اتمی به 
پایبندی ایران به تمامی تعهداتش، دولت آمریکا در 
اردیبهشت ماه سال 13۹7 به صورت یکجانبه از این 

توافق خارج شد.
مطابق بیانیه مشــترک، شورای همکاری خلیج 
فارس، آمریکا را در جریــان »تالش های خود برای 

ایجاد کانال های دیپلماتیک موثر با ایران« قرار داده 
است. 

در این بیانیه آمده است: »اعضای شورای همکاری 
درباره تالش هــای خود برای برقــراری کانال های 
دیپلماتیک موثر با ایران به منظور کاهش تنش ها یا 
جلوگیری یا حل و فصل آنها به پشتوانه بازدارندگی 
قــوی و همکاری دفاعــی با ایاالت متحــده تأکید 

کردند.«
در ادامه بیانیه تأکید شده اســت: »آنها )اعضای 
شورای همکاری( چشــم اندازهای این تالش های 
دیپلماتیــک در زمینه ترویج روابــط صلح آمیز در 
منطقه بر پایــه تاریخ دیرینه مبــادالت اقتصادی و 
فرهنگی را تشــریح کردند. آمریکا و اعضای شورای 
همــکاری خلیج فــارس، تأکید کردند کــه روابط 
اقتصادی عمیق تر بعد از رفع تحریم های آمریکا ذیل 

برجام، در راستای منافع دوجانبه منطقه است.«
این بیانیه در شــرایطی صادر شده که دور جدید 
مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه 1+4 با محوریت 
تالش برای رفع تحریم های ضد ایرانی قرار اســت از 

هشتم آذرماه در وین برگزار شود. 
در دوران ریاســت جمهوری حســن روحانی، 
رئیس جمهور ســابق ایران نیز مذاکراتــی در وین 
برگزار شد که به دلیل اصرار آمریکا بر عدم رفع تمامی 
تحریم ها علیه ایران بدون حصول نتیجه ای مشخص 

پایان یافت. 
از جمله دیگر موانع اصلی در آن مذاکرات این بود 
که دولت آمریکا از ارائه هر گونه ضمانت در خصوص 

عدم خروج مجدد از برجام خودداری کرده بود.

نماینده ایران در ســازمان ملــل گفت: تاکنون 
هر آنچه در توان داشــته ایم برای کمک به آوارگان 
افغانستانی انجام داده ایم، اما به دلیل تحریم ها، دیگر 

نمی توانیم به تنهایی به آنها کمک کنیم.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایســنا، متن 
سخنان مجید تخت روانچی ســفیر و نماینده دائم 
جمهوری اســالمی ایران نزد ســازمان ملل متحد 
در نشست شــورای امنیت ســازمان ملل در مورد 

»وضعیت افغانستان« به شرح زیر است:
نشست امروز بســیار به موقع و مهم است، زیرا 

افغانستان با چالش های جدی مواجه است.
وضعیت بشردوستانه بسیار نگران کننده است. 
با نزدیک شدن به فصل زمستان، مردم با یک بحران 
انســانی قریب الوقوع روبرو هســتند. این امر ارائه 
کمک های بشردوستانه به افغانستان را در فوریت 

قرار می دهد.
نقش سازمان ملل متحد در شرایط کنونی بسیار 
مهم است. ما از تالش های دفتر سازمان ملل و دیگر 
نهادهای ســازمان ملل متحد در کمــک به مردم 

افغانستان حمایت می کنیم.
ایران به عنوان یک کشور همســایه و بر اساس 
پیوندهای مشــترک تاریخی، فرهنگــی، زبانی و 
مذهبی قوی بیــن دو ملت ، نمی تواند نســبت به 
مشکالت مردم افغانســتان بی تفاوت بماند. برای 
بیش از چهار دهه، ما میزبان میلیون ها شــهروند 
افغانی بوده  و ســخاوتمندانه به آنها به ویژه در طول 
همه گیــری پاندمی کرونا و در شــرایط ســخت 
اقتصادی ناشــی از تحریم های غیرقانونی ایاالت 

متحده کمک کرده ایم.
از اواسط ماه اوت، هزاران شهروند افغانی به طور 

روزانه وارد ایران می شوند.
در صورت عدم رســیدگی فوری و مناســب به 
وضعیت بشردوســتانه، تخمین زده می شــود که 
صدها هزار نفر از شهروندان افغانستان در زمستان 

آینده وارد ایران شوند.

تا به امروز، ما هر آنچه در توان داشــته ایم برای 
کمک به آوارگان افغانستانی که وارد ایران می شوند، 
از جمله از طریق تأمین نیازهای اولیه، انجام داده ایم. 
عالوه بر این، ما همچنین محموله های بشردوستانه 

زیادی را به افغانستان ارسال کرده ایم.
با این حــال، به دلیل تحریم هــای غیرقانونی و 
غیرانسانی آمریکا و در نبود منابع مالی جدید کافی، 

دیگر نمی توانیم به تنهایی به آنها کمک کنیم.
باید صریح و صادق باشــیم. ایــن وضعیت یک 
چالش داخلی نیست. کشور همســایه افغانستان 
را نباید تنها گذاشــت و انتظار داشت که این چالش 
بسیار دشوار را به تنهایی حل کند. ما از جامعه بین 
المللی و به ویژه کشورهای کمک کننده می خواهیم 
تا به مســئولیت های خود عمل کرده و منابع مالی 
جدید و کافی را در اختیار همسایگان افغانستان قرار 
دهند تا به پناهندگان و آوارگان افغانستانی کمک 

کنند.
ارائه به موقع کمک های بشردوستانه و آزادسازی 
دارایی های مسدود شده افغانستان که برای احیای 

اقتصاد افغانستان و نجات جان مردم ضروری است، 
به هیچ وجه نباید سیاسی و مشروط باشد.

همچنین باید تالش های موازی برای جلوگیری 
از فروپاشی کامل اقتصاد افغانستان صورت گیرد.

با این حال، این تالش های عاجل،  نباید توجه و 
تالش های ما را از نیاز به مقابله با تروریسم و قاچاق 

مواد مخدر در افغانستان منحرف کند.
حمالت تروریستی اخیر در افغانستان، از جمله 
حمالت امروز در کابل، بسیار نگران کننده و در عین 
حال، هشدار دهنده اســت. این حمالت نشان می 
دهند که پرداختن به این تهدیدات تا چه اندازه برای 
صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی ضروری بوده 
اســت. این حمالت همچنین بار دیگر وحشیگری 

تروریست ها را به نمایش می گذارد.
بنابراین، نســبت به تروریسم، تامین کنندگان، 
سازمان دهندگان و حامیان  آن در افغانستان نباید 

هیچگونه تسامحی نشان داد.
باید اطمینان حاصل شــود که خاک افغانستان 
هرگز بــرای فعالیت های تروریســتی اســتفاده 

نمی شــود و  به عنوان پناهگاه امن برای گروه های 
تروریستی یا منبعی برای تولید و قاچاق مواد مخدر 

استفاده نشود.
تشکیل یک حکومت فراگیر و منتخب مردم، با 
مشارکت همه گروه های قومی و مذهبی، متعهد به 
مبارزه با تروریسم و جنایات سازمان یافته و تضمین 
و حمایــت  از حقوق مردم بر اســاس اصول و آموزه 
های راســتین اســالمی و رعایت حقوق بشر برای 
همه مردم افغانستان، شامل هر قوم و زبانی، اقلیت 
های مذهبی و زنان، برای ایجاد یک افغانستان امن، 

باثبات و رفاه برای مردم، حیاتی است.
برای دستیابی به این هدف، جمهوری اسالمی 
ایران به تعامل خود با همه طرف ها در افغانستان، از 
جمله طالبان ادامه خواهد داد. نماینده ویژه ایران در 
افغانستان در راستای پیگیری تالش های صلح آمیز 
و بشردوستانه ایران در افغانستان، در حال حاضر به 
کابل سفر کرده است. وی در این سفر با مقامات ارشد 
طالبان دیدار و در مورد مســایل فوری مانند کمک 
های بشردوستانه، پناهجویان و همچنین چالش 
های امنیتی و اقتصادی که مردم افغانســتان با آن 

دست به گریبان هستند، گفتگو کرده است.
در این چارچــوب جمهوری اســالمی ایران در 
27 اکتبر 2021 میزبان دومین نشســت وزیران 
همسایگان افغانستان و روسیه بود. در بیانیه ای که 
در پایان این نشست منتشر گردید، شرکت کنندگان 
حمایت قاطع خود را از دســتیابی به صلح، ثبات و 
آشتی ملی در افغانستان اعالم کرده و همه طرف ها 
در افغانستان از جمله طالبان را تشویق کردند تا به 
رایزنی ها و گفتگوهای سیاســی برای تشکیل یک 
دولت فراگیر و منتخب مردم، با مشارکت همه گروه 

ها و اقشار جامعه افغانستان ادامه دهند.
جمهــوری اســالمی ایــران کمک بــه مردم 
افغانستان و همکاری با همسایگان و سایر شرکای 
افغانستان برای تضمین صلح و توســعه پایدار در 

افغانستان ادامه خواهد داد.

نماینده ایران در سازمان ملل؛

صدها هزار شهروند افغانستان در زمستان آینده وارد ایران می شوند

رسانه های عبری ادعا کردند که شاباک کارگر خانه بنی گانتس را به 
اتهام جاسوسی برای گروه هکری منتسب به ایران دستگیر کرده اند.

به گزارش اقتصادآنالین به نقل از باشــگاه خبرنگاران، رسانه های 
عبری امروز )پنجشنبه( به نقل از شاباک )سازمان اطالعات و امنیت 
داخلی رژیم صهیونیستی( مدعی شدند که کارگر خانه بنی گانتس، 
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را به اتهام جاسوسی برای گروه هکری 

منتسب به ایران دستگیر کرده اند.
بر اساس گزارش جروزالم پست، پلیس رژیم صهیونیستی ادعا کرد 
که کارگر دستگیر شــده با گروه هکری »سایه سیاه« ارتباط داشته و 
پیشنهاد داده که اطالعات گانتس از جمله اطالعات محرمانه در رایانه 

او را در اختیار آن ها قرار دهد.
شبکه تلویزیونی »کان« رژیم صهیونیستی نیز به نقل از مقامات 

نظامی گفت که فرد بازداشت شده عمری گورن، 37 ساله و اسرائیلی 
است.

این شــبکه تلویزیونی به نقل از منابع پلیس و ســرویس امنیتی 
شاباک، ادعا کرد که این کارگر به طور خودجوش از طریق پیام رسان 
تلگرام با این گروه هکری ارتباط برقرار کرده و پیشــنهاد جاسوسی از 

بنی گانتس را با نصب یک برنامه جاسوسی در رایانه او داده است.

بازداشت کارگر خانه وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به اتهام جاسوسی
خبرمیز خبر 

نخست وزیر انگلیس تسویه 
نقدی بدهی به ایران را 

محتمل دانست
همزمان بــا افزایش فشــار افکار عمومی 
در انگلیس برای تسویه بدهی 400میلیون 
پوندی این کشــور به ایران، نخســت وزیر 
انگلیــس پرداخت نقدی ایــن بدهی را یک 

گزینه محتمل دانست.
به گزارش اقتصادآنالین به نقــل از ایرنا، 
بوریس جانســون این مطلب را در پاسخ به 
جرمی هانت، وزیر امور خارجه اسبق انگلیس 
مطرح کرد که پرسید: چون بدهی ما به پیش 
از دوران تحریم ها برمی گردد این اســتدالل 
منطقی وجــود دارد که پرداخــت آن موجه 
است. اما چون نمی توان بنا به دالیل مختلف 
از طریق بانک عمل کرد چرا کاری که رییس 
جمهور باراک اوباما در ژانویــه 2016 انجام 
داد و با هواپیما پول نقد را به ایران حواله کرد، 

انجام نمی دهیم؟
نخســت وزیر انگلیس که در نشســتی با 
حضور روسای کمیته های پارلمانی انگلیس 
سخن می گفت، پاسخ داد: قطعا )این گزینه( 
ارزش در نظر گرفتــن را دارد اما همانطور که 
می دانید این مساله با  پیچیدگی هایی همراه 

است.
بدهی انگلیس مربوط به خرید تانک های 
چیفتن در ســال 1350 بیــن وزارت دفاع 
انگلیس و حکومت پهلوی اســت که قرار بود 
در قالب آن یــک هزار و 500 عــراده تانک و 

خودروهای زرهی به ایران تحویل شود.
پس از انقالب اســالمی، این قرارداد لغو 
شــد و با توجه به آنکه ایران همه پول قرارداد 
را پرداخت کرده بود، خواستار بازپس گیری 
پول خود شده اســت. اما یکی از موضوعات 
مورد مناقشــه بین ایران و انگلیس سود 20 
میلیون پوندی است که به این بدهی تعلق می 
گیرد. دولت انگلیس تاکنون به بهانه تحریم ها 
از پرداخت بدهی و سود آن شانه خالی کرده 

است.
برخی کارشناســان اقتصادی معتقدند 
که انگلیس با اســتفاده از بلوکه کردن طلب 
ایران در نزدیک به 48 سال  گذشته سود قابل 

توجهی را کسب کرده است.
بن واالس وزیر دفاع انگلیس دوم فروردین 
ماه گذشته با تاکید بر اهمیت پرداخت طلب 
ایران تصریح کرد که باید راهی برای این مساله 
پیدا کنیم. وی در گفت وگو با شبکه رادیویی 
تایمز لندن افزود: ما به روشنی اعالم کردیم 
که باید این بدهی را به جــا آورده و راهی برای 
پرداخت آن به ایران پیدا کنیــم.وی درباره 
تعلل در پرداخت این بدهــی، پای تحریم ها 
علیه ایــران را به میان کشــید و ادعا کرد که 
دولت نمی تواند برای تسویه این بدهی قانون 
را نقض کند. وزیر دفــاع انگلیس با این حال 
تصریح کرد: اما بایــد راهی قانونی برای عمل 
به تعهدمان پیدا کنیم که با تحریم ها سازگار 
باشد. به نظر من این مساله حائز اهمیت است.

واالس شهریور ماه سال گذشته، اولین مقام 
رســمی دولت لندن بود که پس از 4 دهه به 
این بدهی اعتراف کــرد. او در نامه ای خطاب 
به گروهی از وکال نوشته بود: »دولت انگلیس 
اذعان دارد که بدهی ایران باید پرداخت شود 
و به بررسی راه های قانونی پرداخت این بدهی 
ادامه می دهــد.« وزیر دفــاع انگلیس که در 
گذشته عضو گروه دوستی پارلمانی انگلیس 
و ایران و منتقــد تاخیر دولــت در پرداخت 
بدهی ایران بوده، نوشته که به حل سریع این 
پرونده معتقد است.معاون ســابق وزیر امور 
خارجــه انگلیس هم چندی پیــش اعتراف 
کرد که دولت لنــدن 400 میلیون پوند بابت 
طلب ایران در پرونــده تانک های »چیفتن« 
بدهکار و تالش های زیادی برای عودت آن در 
جریان است.   سایمون مک دونالد در گفت وگو 
با شبکه رادیویی بی بی سی گفته است: اعتراف 
می کنیم که این پول متعلق به ایران اســت و 
باید به این کشور پرداخت شود. اما پیچیدگی 
کلیدی کار در این اســت که ایران مشمول 
تحریم هایی اســت و چگونگی پرداخت این 
مبلغ بخشی از ماجراســت. وی تصریح کرد 
که تالش هــای گســترده ای در این زمینه 
در جریان اســت.در همین حال، علی باقری 
معاون سیاســی وزیر امور خارجه کشورمان 
که هفته پیش به لندن ســفر کرده بود، پس 
از دیدار با مقام های انگلیســی گفت: مدتی 
اســت که درباره تادیه بدهی دولت انگلیس 
به جمهوری اســالمی ایران بحث هایی بین 
دو طرف جریــان دارد. در تهران هم چندین 
جلســه که مــن در آن حضور داشــتم این 
مساله مطرح بود و امروز هم این بحث مطرح 
شــد.معاون وزیر خارجه بیان داشت: اصل 
موضوع بدهی، اصــل پرداخت بدهی و اصل 
مبلغ بدهی مورد توافق دو طرف اســت فقط 
نکته ای که باعث شده این بدهی تادیه نشود، 
روش پرداخت است که در این مورد طرفین 
در حال رایزنی هستند.وی با بیان اینکه طرف 
انگلیسی گزینه ها و شیوه هایی را درخصوص 
نحوه پرداخت این بدهی مطرح کرده است، 
افزود:  هنوز در این رابطه به جمع بندی نهایی 
نرسیدیم. وی ابراز امیدواری کرد که در آینده 

نزدیک مباحث به جمع بندی برسد.

 تذکر ظریف 
در مورد اقدام رابرت مالی

وزیر امور خارجه پیشین ایران در توییتی 
با تذکر به اقدام رابرت مالــی نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران نوشت: ایران هیچ وقت 
ایده »بازگشــت متقابل به برجــام« را رها 
نکرد. ایاالت متحده بود کــه اینکار را انجام 

داد.
به گزارش اقتصاد آنالیــن، ظریف  وزیر 
امور خارجه پیشین ایران در توییتر نوشت: 
رابرت مالی، نماینده ویــژه ایاالت متحده 
در امــور ایــران از تغییر دولــت در ایران و 
»فراموشــی« تروئیکای اروپایی/اتحادیه 

اروپا برای بازنویسی تاریخ استفاده می کند.
وی افزود: ایران هیچ وقت ایده »بازگشت 
متقابل به برجام« را رها نکرد. ایاالت متحده 

بود که اینکار را انجام داد.
وی همچنیــن لینکی بــرای بازخوانی 
اســناد متعهد نبــودن ایــاالت متحده و 
تروئیکای اروپایی به برجــام به این توئیت 
https://undocs. ضمیمه کرده است؛
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ترکی الفیصل: عربستان باید 
بمب هسته  ای داشته باشد

رییــس پیشــین ســازمان اطالعات 
عربســتان تأکید کرد که این کشــور باید 
برای دفاع از خــودش »در برابر ایران« بمب 

هسته ای داشته باشد.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایسنا،  
ترکی الفیصل، رییس پیشــین ســازمان 
اطالعات عربســتان در مصاحبه با شبکه 
آمریکایی MSNBC دربــاره این ادعا که 
»اگر ایران به دنبال ساخت بمب هسته ای 
باشد آیا عربستان نیز این کار را خواهد کرد 
یا خیر« گفت: من قبال هم علنا گفتم باید هر 
کاری که الزم باشــد انجام بدهیم از جمله 
اینکه بفهمیم چگونه در راه دفاع از خودمان 

در برابر این احتمال، بمب هسته ای بسازیم.
وی گفت: من عضو دولت نیستم تا بگویم 
دولت چه خواهد کرد اما این نظر شــخصی 

من است.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سال 
2018 گفته بود اگر ایران بمب هســته ای 
داشته باشد عربســتان نیز در سریع ترین 

زمان ممکن این کار را خواهد کرد.

عقب نشینی عربستان از 
خرید سامانه روسی

رییس بخــش همــکاری بین المللی و 
سیاســت منطقه ای در گروه دولتی روسی 
»روستک« فاش کرد که عربستان دیگر در 
فکر خرید ســامانه های دفاع موشکی اس-

400 نیست.
بــه گــزارش اقتصادآنالین بــه نقل از 
تســنیم، »ویکتور کالدوف« رییس بخش 
همکاری هــای بین المللــی و سیاســت 
منطقه ای گروه دولتی روســیه »روستک« 
اعالم کرد که عربســتان ســعودی دیگر به 
خرید سامانه دفاع هوایی اس-400 روسیه 

فکر نمی کند.
پایگاه الخلیج الجدید نوشت: این مقام در 
بزرگترین شــرکت دفاعی روسیه در بیانیه 
مطبوعاتی که وب سایت آمریکایی »دفنس 
نیوز« منتشــر کرد، گفت کــه ریاض این 

قرارداد را رد کرده است.
سفیر عربستان در روسیه در فوریه 2018 
اعالم کرد که مذاکرات برای تامین ســامانه 
اس-400 وارد مرحله نهایی شده و دو طرف 
در مورد مســائل فنی و لجستیکی گفتگو 

کردند.
با این حــال، »کالدوف« تاکیــد کرد: 
عقب نشینی ســعودی ها از قرارداد »اس-

400« پس از آن صــورت گرفت که ریاض 
یک جایگزین آمریکایی به نام سامانه دفاع 
موشکی تاد، ساخت شرکت الکهید مارتین 
در قراردادی به ارزش 15 میلیارد دالر پیدا 

کرد.
این وب سایت به نقل از سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا نوشت که مقامات آمریکایی 
و ســعودی در 26 نوامبــر 2018 نامه های 
پیشنهاد و پذیرش را در مورد شرایط فروش 
امضا کردند.این معامله بخشــی از بســته 
معامالت تســلیحاتی به عربستان سعودی 
به ارزش 110 میلیــارد دالر در دوران دولت 
»دونالد ترامپ« رییس جمهور سابق آمریکا 
بود که شخصاً در تماسی تلفنی با »محمد بن 
سلمان« ولیعهد سعودی، درباره فروش این 

کشور صحبت کرد.
دیفنس نیوز در ادامه گزارش خود آورده 
اســت،  الکهید مارتین انتظــار دارد اولین 
سری از این ســامانه ها را در ســال 2023 
تحویل دهد و فرایند تحویل در سال 2027 

تکمیل شود.
آمریــکا تــاد را در کشــورهایی نظیر 
عربستان مستقر کرده بود؛ اما تاکنون اقدام 

به فروش آنها نکرده بود.



نگاه
 هویت واقعی خالق بیت 

کوین فاش می شود؟
هویت واقعی ساتوشــی ناکاموتو، خالق 
بیت کوین کــه یکی از معماهــای ماندگار 
دنیای اقتصاد بوده است، سرانجام قرار است 

در دادگاه فلوریدا فاش شود.
به گزارش راشــاتودی، هویــت واقعی 
ساتوشی ناکاموتو، خالق بیت کوین که یکی 
از معماهای ماندگار دنیای اقتصاد بوده است، 
سرانجام قرار اســت در دادگاه فلوریدا فاش 

شود.
به گزارش تســنیم، به گفته روزنامه وال 
اســتریت ژورنال، در حال حاضر یک پرونده 
قضایی در جریان اســت کــه در آن خانواده 
یک مرد متوفی به نام دیوید کلیمن از شریک 
تجاری ســابقش، کریگ رایــت، به دلیل 
کنترل دارایی های مشــترک خود شکایت 

کرده است.
دارایــی های مــورد بحث حــدود یک 
میلیون بیــت کوین )بــه ارزش بیش از 64 
میلیارد دالر( اســت که گفته می شــود به 
ساتوشــی ناکاموتو، خالق بیت کوین تعلق 

دارد.
رایت، برنامه نویس 51 ساله استرالیایی 
که در لنــدن زندگی می کنــد، چندین بار 
از ســال 2016 مدعی شــده که بیت کوین 
را ایجاد کرده اســت. با این حال، این ادعاها 
توســط اکثر جامعه بیت کوین به شدت رد 

شده و مورد انتقاد قرار گرفته است.
طبق گزارش ها، این خانواده قصد دارند 
شواهدی ارائه کنند که نشــان دهد رایت و 
کلیمن از زمان پیدایــش این ارز دیجیتال با 

هم کار کرده اند.
ول فریدمن، وکیل خانــواده کلیمن به 
وال اســتریت ژورنال گفت: ما معتقدیم که 
بر اســاس شواهد، مشــارکتی برای ایجاد و 
اســتخراج بیش از یک میلیون بیت کوین 

وجود داشته است.
هدف وکیل مدافع در این پرونده این است 
که ثابت کند رایت به تنهایی خالق بیت کوین 
است. وکیل رایت گفت: ما معتقدیم دادگاه 
متوجه خواهد شد که هیچ چیزی برای نشان 
دادن یا اثبات اینکه آنها شــراکت داشته اند، 

وجود ندارد.
برخی از کارشناســان ارزهای دیجیتال 
هنوز در مورد اینکه آیا رایت یا کلیمن واقعاً 
دانش الزم برای ایجاد برجســته ترین رمز 

ارزهای جهان را داشتند یا خیر، تردید دارند.
هویت ساتوشــی ناکاموتو، نام مستعار 
 Bitcoin:« نویسنده مقاله ســفید با عنوان
 A Peer-to-Peer Electronic Cash
System« در سال 2008، همچنان یک راز 
باقی مانده است. تئوری های مختلفی مطرح 
شده است اما تا به امروز هیچ کس نمی داند 

ناکاموتو کیست.

ایجاد تیم مخصوص رمزارز 
توسط توییتر

توییتر یک تیم مخصوص به رمزارز ایجاد 
کرده است. این بخش »توییترکریپتو« نام 
دارند و شــرکت آن را مرکزی برای توسعه 
تمام حوزه های بالکچین معرفی کرده است.

به گزارش انگجت، در بیانیه توییتر اشاره 
شده در بخش کریپتو، استراتژی هایی برای 
آینده رمزارز در این پلتفرم تنظیم می شود. 
درهمین راســتا شــبکه اجتماعی مذکور 
»تس رینارسون« را برای رهبری این بخش 
استخدام کرده است. وی پیس از این رهبری 
تیم های مهندســی در اســتارت آپ های 

رمزارز را نیز برعهده داشته است.
توییتر در گام نخست قصد دارد 3 حوزه 
را بررسی کند. نخست چگونگی پشتیبانی 
توییتــر از رمزارزها به عنوان روشــی برای 
پرداخت هزینه به تولیــد کنندگان محتوا، 
بررســی روش های درآمدزایی برای تولید 
کنندگان محتوا با اســتفاده از فناوری های 
بالکچین و تالش برای تمرکززادیی شبکه 

اجتماعی با این روش بررسی می شود.
در بیانیه توییتر در این باره آمده اســت: 
عالقه و توجه زیادی میــان تولیدکنندگان 
محتوا برای استفاده از اپ های غیرمتمرکز 
جهت مدیریت کاالهــا و پول های مجازی 

وجود دارد.

 رمزارز ملی چین 
راه اندازی شد

چین برای نخســتین بار از ارز دیجیتالی 
خود ) e-CNY( در حاشــیه نمایشگاه بین 
المللی واردات شانگهای رونمایی کرد و این 
ارز در رســتوران ها، غرفه ها و دستگاه های 
فروش خودکار این نمایشگاه مورد استفاده 
قرار می گیرد.به گــزارش اقتصادآنالین به 
نقل از ایرنا، e-CNY نســخه دیجیتال ارز 
فیات است که توسط بانک خلق چین صادر 
شده و توسط اپراتورهای مجاز اداره می شود.

هدف از توسعه سیستم e-CNY ایجاد شکل 
جدیدی از یوان  اســت که تقاضای عمومی 
برای پول نقد در عصر اقتصــاد دیجیتال را 
بــرآورده می کند.بانک خلق چیــن پروژه 
تحقیق و توســعه e-CNY را اواخر ســال 

2017 آغاز کرد.

خبر

 بیت کوین به 8۰هزار دالر می رسد

 معامله گران بلندمدت چه می گویند؟

 احتیاط برخی کشورها در برابر رمزارزها ادامه دارد

کیف پول رمزارزی ایرانی ها همچنان در خطر است؟

با اینکه بازار رمزارزها امروز شــاهد اصالح قابل 
توجهی بود، برخی از تحلیلگران همچنان به صعود 

بیت کوین در هفته های آتی امید دارند.
به گزارش کوین تلگراف، در حالی که بیت کوین 
ســقوط نزدیک به 10درصدی را تجربــه کرده، 
معامله گران حرفه ای همچنان انتظار دارند که این 

رمزارز تا ماه ژانویه به 80هزار دالر برسد.
انتخاب یک چارچــوب زمانی بــرای تحلیل 
تکنیکال همیشــه یک موضوع پیچیده است، اما 
معموال هر چه این روند طوالنی تر باشد، احتمال به 
حقیقت پیوستن آن نیز بیشتر می شود. به عنوان 
مثال، افرادی که نمودار 3روزه بیت کوین را تجزیه 
و تحلیــل می کنند، یک الگوی کانــال صعودی را 
شناسایی می کنند که در اواخر ماه ژوئن آغاز شده 

است.
به رغم این واقعیت که بیت کوین پس از افزایش 
قیمت مصرف کننده در ایاالت متحده به 6.2درصد، 

که بزرگترین افزایش تورم در طول 30ســال اخیر 
بوده، به باالترین سطح خود صعود کرد، روند نزولی 

همیشه راهی برای توجیه خود پیدا می کند.
با این حال، داده های شــرکت تجزیه و تحلیل 
درون زنجیــره ای گلســنود نشــان می دهد که 
سرمایه گذاران بلندمدت، انباشت خالص سرمایه 
را متوقف کرده اند و اکنون در حال تنوع بخشیدن 
به ســبد ســرمایه گذاری خــود و روی آوردن به 

آلت کوین ها هستند.
الزم به ذکر است که شبکه بیت کوین در تاریخ 
14نوامبر، به منظور بهبود قابلیت ها و حفظ حریم 
خصوصی، به روزرسانی شد. این موضوع تا حدودی 

رشد بازار رمزارزها را به دنبال داشت.
معامله گران حرفــه ای دیدگاه صعودی 

دارند
برای درک اینکه چگونــه معامله گران حرفه ای 
به روند صعودی یا نزولی تمایل دارند، باید نرخ پایه 

معامالت آتی را تحلیل کرد. این شــاخص معموال 
تفاوت بین معامالت آتی بلندمدت تر و سطوح فعلی 

بازار نقدی را اندازه گیری می کند.
به جهش 20درصــدی بیت کویــن در تاریخ 
۹نوامبر توجه کنیــد. اما ایــن دوره خوش بینی 
کوتاه مدت بود و بیت کوین پــس از صعود به باالی 
کانال 6۹هزار دالری در تاریخ 10نوامبر که رکورد 

جدیدی را ثبت کرد، شاهد اصالح ۹درصدی بود.
در حال حاضر، شاخص پایه 12درصد است که 

اطمینان این معامله گران را نشان می دهد.
معامله گران آپشن چندان خوشبین نیستند

به منظور حذف عوامل خارجی برای قراردادهای 
معامالت آتی، باید بازارهای آپشن نیز تحلیل شود. 
قرارداد اختیار یا آپشن، توافقی است که به معامله گر 
حق انتخاب می دهد تا یک دارایــی را با قیمتی از 
پیش تعیین شــده، دقیقا در یک تاریخ مشخص، 

خریداری کند یا بفروشد.

منحنی 25درصدی دلتا، اختیار خرید و فروش 
مشــابه را مقایســه می کند. زمانی که ترس غالب 
باشد، این معیار مثبت می شود؛ زیرا اختیار فروش 
محافظه کارانه، از ریسک اختیار خرید مشابه، باالتر 

است.
از منحنــی دلتای 25درصــدی فعلی، ممکن 
اســت به عنوان »نیمه پر لیوان« تعبیر شود؛ زیرا 
معامله گران حرفه ای به نوعی نســبت به رشــد 

۹5درصدی از ابتدای سال خوش بین هستند.
داده ها نشــان می دهد فضا برای فشار بیشتر از 
سوی خریداران بیت کوین – در حالت ایده آل شاهد 
ادامه معامله قیمت در کانال صعودی خواهد بود و در 

اواخر ماه ژوئن آغاز شد – وجود خواهد داشت.
با این حال، گزارش ارائه شده صرفا بیان نظرات 
و تحلیل های متفاوت بوده و باید در نظر گرفت که 
معامالت در بازار رمزارزها مستلزم ریسک پذیری 

است.

قیمــت ارزهــای دیجیتالی مهــم افزایــش یافت. بــه گزارش 
سی ان بی سی، وزیر خارجه سابق آمریکا نیز به جمع منتقدان ارزهای 
دیجیتالی پیوسته است: هیالری کلینتون در یک مصاحبه در حاشیه 
اجالس مالی سنگاپور با بیان اینکه ارزهای دیجیتالی جایگاه پول های 
ملی از جمله دالر را تضعیف خواهند کرد از دولت ها و بانک های مرکزی 
خواست تا به کمک همدیگر قوانین سفت و سختی در زمینه استفاده از 

ارزهای دیجیتالی و توسعه آن ها وضع کنند. 
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایسنا، احتیاط برخی از کشورها 
در برابر ارزهــای دیجیتالی کماکان ادامــه دارد. رییس بانک مرکزی 
نیجریه با بیان اینکه ارزهای دیجیتالی جایی در نظام بانکی کشورش 
ندارند گفته است که از نظر وی تراکنشات ارزهای دیجیتالی در بسیاری 

از موارد غیرقانونی هســتند. مدیر بخش پرداخت ها در بانک مرکزی 
استرالیا نیز گفته است بسیاری از افراد میانسال و مسن ارتباط خوبی 
با رمزارزها ندارند و به همین دلیل نمی توان از آن ها به طور گســترده 

استفاده کرد. 
 دولت هند احتماال اســتفاده از ارزهای دیجیتالی بــه عنوان ابزار 
پرداخــت را ممنوع می کند امــا آن ها را به عنوان یــک طبقه دارایی 
دیجیتال به رسمیت می شناسد تا معامله آن ها مشمول دارایی شود. 
این خبر اکونومیکس تایمز به نقل از منابع آگاه از آنجا اهمیت دارد که 
هند یکی از بزرگ ترین بازارهای ارزهای دیجیتالی در جهان محسوب 
می شود و دولت اگرچه احتماال قرار نیست کامال از آنها استقبال کند اما 

قصد برخورد خشن با آن را هم ندارد.

ارزهای دیجیتال با به چالش کشیدن هژمونی 
دالر آمریکا اثرگــذاری تحریم ها را کاهش داده اند، 
بنابراین واشــنگتن در صدد افزایــش نظارت بر 
معامالت ارزهای دیجیتال برآمده که این موضوع 
می تواند باعث بلوکه شدن و توقیف دارایی های ارز 
دیجیتال شهروندان کشــورهای تحت تحریم از 

جمله ایران شود.
به ایرنا،  »تحریم های اقتصادی« جزو ابزارهای 
فشاری است که روســای جمهوری آمریکا از آن به 
عنوان »سالح اقتصادی« بهره گرفته اند. آنها از هر 
فرصتی که مبادالت مالی و اقتصادی رقبا را محدود 

کند، استفاده می کنند.
سیاست آمریکا در مقابل کشورهای تحریم شده، 
استفاده از فشار اقتصادی است که البته این مساله به 
ضرر آمریکا نیز بوده، چرا که تحریم های چند ساله 
این کشور باعث کاهش جایگاه دالر در جهان شده، 
به طوری که بر اســاس آمار سوئیفت در اکتبر سال 
گذشته میزان تراکنش های یورو از دالر بیشتر بوده 

است.
در مقابل، کشورهای تحریم شده به راهکارهای 
مختلفی برای عبور از تحریم ها دست پیدا کرده اند. 
مدتی قبل وزیر خارجه روسیه برای کاهش خطرات 
تحریم ها خواســتار کنار گذاشتن دالر و جایگزین 

کردن آن با پول های ملی شد.

چین نیز اکنون با بین المللی سازی »یوآن« در 
کشورهای شرکت کننده در طرح »کمربند و جاده« 
به رهبری پکن؛ طرح تضعیف دالر را پیش می برد. 
این گونه اقدامات تا جایی پیش رفت که اروپایی ها 
با عبرت گرفتن از تحریم های اعمال شده علیه سایر 
کشورها از ســوی آمریکا، در حال تدوین طرحی 
هستند تا وابســتگی اقتصاِد منطقِه خود به دالر را 

کاهش داده و موقعیت جهانی یورو را تقویت کنند.
همزمان با تقویت پول های ملی در مقابل دالر، 
جایگاه ارزهای دیجیتال نیز به سرعت در حال ارتقا 
است به طوری که برخی کشورها اقدام به پذیرش 
ارزهای دیجتال در نظام پرداخــت خود کرده اند. 
در این میان، میزان اســتقبال از ارزهای دیجیتال 
در کشورهایی که دچار تحریم هســتند نیز رو به 

افزایش است.
کشورهای تحت تحریم، از دالر به عنوان ابزاری 
برای مقابله با هژمونی دالر استفاده می کنند که این 

موضوع با نگرانی آمریکا مواجه شده است.
در مواجهــه بــا این رویکــرد جهانــی، دولت 
آمریکا تالش کرده اســت که نظــارت بر مبادالت 
ارزهای دیجیتال را افزایش دهــد، آمریکا ارزهای 
دیجیتال را یــک چالش جــدی در مقابل کارایی 
تحریم ها می داند و در این راستا، مدتی قبل وزارت 
خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که 

جهت جلوگیری از سوء استفاده افراد تحریم شده 
و دیگر استفاده های غیرقانونی از ارزهای دیجیتال، 

تمهیداتی در نظر گرفته است.
بر اساس این بیانیه، الزامات تابعیت از تحریم ها 
در صنعت ارزهای دیجیتالی - مانند موسسات مالی 
سنتی- اعمال می شــود و برای عدم رعایت آن ها، 

مجازات هایی در نظر گرفته شده است.
در بیانیــه وزارت خزانــه داری آمریــکا بر این 
مســاله تاکید شده که این کشــور باید با تغییرات 
سیستم مالی جهانی همگام شود تا بتواند کارایی 
تحریم های خود را حفظ کند. برخی از دشــمنان 
آمریکا در حال کاهش استفاده از دالر در مبادالت 
برون مرزی خود هســتند و این موضوع می تواند 
اثربخشــی تحریم ها را کاهش دهد. فناوری های 
جدیدی ماننــد ارزهای دیجیتــال، پلتفرم های 
پرداختی جایگزین و روش های جدید دیگری که 
از آنها برای پنهان کردن پرداخت های برون مرزی 
اســتفاده می شــود، همگی می توانند اثربخشی 

تحریم های آمریکا را کاهش دهند.
بیانیه آمریکا نشــان می دهد نگرانی این کشور 
از کم اثر شــدن تحریم ها به واســطه فناوری های 
جدید تا اندازه ای اســت که ممکن است در مقابل 
دارایی های دیجیتال کشورهای تحریم شده مانند 
ایران، تمهیدات تازه ای بیندیشــد. تمهیداتی که 

ممکن اســت دارایی های دیجیتال افراد را به خطر 
بیندازد.

رصد دارایی ارزهای دیجیتال 
مدیرعامل انجمن بالک چین، درباره تهدیدها 
و راهکارهای تامیــن امنیت ارزهــای دیجیتال، 
گفت: بستر بالکچین توسط کلیدهای خصوصی 
و عمومی، نگهداری یا منتقل می شــود که به آن، 
امضای دیجیتال و آدرس کیــف پول می گویند. از 
آن جایی که شبکه بالکچین دارای شفافیت است، 
تمام جابه جایی  دارایی های دیجیتال در شــبکه 
بالکچین برای تمام مردم، قابلیت دیده شــدن را 

دارد.
»عباس آشتیانی« اضافه کرد: به طور مثال یک 
رمز دارایی مانند بیت کوین پــس از این که در یک 
بالک تولید یا »ماین« می شود، از آدرس کیف پول 
مالک به کیف پول دیگر انتقال پیــدا می کند، آن 
مقدار ارز دیجیتال منتقل شده و آدرس کیف پول 
مقصد کاماًل شفاف است.وی تصریح کرد: نکته مهم 
این است که مالکیت آدرس کیف پول ها برای کسی 
عیان نیست مگر این که بر اساس IP )کد یا آدرسی 
که به دستگاه های متصل به اینترنت اختصاص داده 
می شود( خصوصا در استخرهای ماینینگ یا انتقال 
به یک کیف پول شناخته شده، بتوانیم به آن دارایی 

دیجیتال برچسب بزنیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد 
ظرف دو ماه آینده طرح کمیسیون برای ساماندهی 
رمزارزها پــس از اظهار نظر مدیــران جدید بانک 

مرکزی نهایی می شود.
به گزارش اقتصــاد آنالین به نقل از تســنیم، 
شهریورماه امســال، کمیسیون اقتصادی مجلس 
گزارشــی دربــاره وضعیــت صنعت اســتخراج 
رمزارزهای جهان روا و مبادالت داخلی آن در کشور 

را قرائت کرد.
همچنین این کمیســیون از طرح پیشنهادی 

خود برای ساماندهی صنعت رمزارز رونمایی کرد.
در این راستا »محمدرضا پور ابراهیمی«، رییس 
کمیســیون اقتصادی مجلس،  با اشاره به جلسات 
کمیته رمز ارز کمیسیون اقتصادی، گفت: »جلسات 
کمیته رمز ارز کمیسیون اقتصادی آغاز شده و متن 
طرح پیشنهادی این کمیســیون به بانک مرکزی 
ارائه شده است. ما منتظر هستیم تا مدیریت جدید 
بانک مرکزی نظر خود را در مورد طرح پیشنهادی 
ساماندهی رمزارزها اعالم کنند. پس از اظهار نظر 
بانک مرکزی و تعیین چارچوب متن، مواردی را که 
مورد توافق با بانک است در متن طرح اضافه خواهد 

شــد. همچنین در مواردی که اختالف نظر وجود 
دارد، سعی خواهیم کرد به جمع بندی برسیم.«

با توجه بــه تالش هــای انجام شــده در طرح 
ســاماندهی رمزارزهــا، نظــرات تخصصی بانک 
مرکــزی، تیــم اقتصــادی کمیســیون و مرکز 
پژوهش ها،  وی افزود: »فکــر می کنم ظرف یکی 
دوماه آینده متن نهایی کمیســیون به جهت ارائه 

برای تصویب قانون رمز ارز در کشور، نهایی شود.«
پور ابراهیمی در پاسخ به این سوال که آیا امکان 
دارد دولت نیز الیحــه ای را در این زمینه ارائه دهد، 
گفت: »اگر دولت بخواهد الیحه دهد بایســتی در 
کمیســیون اقتصادی دولت بررسی شده، هیئت 
وزیران آن را تصویب کند و ســپس به مجلس ارائه 
شــود. این موضوع زمان بر بوده و چندین ماه طول 

خواهد کشید. از همین روی دولت می تواند نظرات 
خود را در طرح مجلس اعمال کند.«

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: 
» از ابتدای این طرح تمام دســتگاه های نظارتی، 
اطالعاتی و امنیتی در جلسات کمیته حضور پیدا 

کرده اند«
»طبیعتا اختالف نظرهایی هــم وجود دارد اما 
مبنای تصمیــم در مورد این طرح، کمیســیون و 
صحن علنی است. این دستگاه ها در بسیاری از موارد 
همراه بوده و گاه نظرات متفاوتی داشــتند که این 
امری طبیعی است و با این رویکرد جلو می رویم که 
متن را نهایی کنیم.«این گفته ها درحالی است که 
محمدرضا پورابراهیمی در اواخر شهریورماه اعالم 
کرده بود  با تصویب طرح ســاماندهی بازار ارزهای 
دیجیتال، به زودی تکلیف دستگاه های مختلف در 
مواجهه با این دارایی ها و مسائل مرتبط با استخراج 
مشخص خواهد شد. بازار پر شور و شلوغ رمزارزها 
مجلس را بر آن داشــته تا طرحی را برای صیانت از 
حقوق سرمایه گذاران تصویب کند. گرچه سابقه 
نشان داده که وعده های مطرح شده در این زمینه 

با بدقولی همراه می شود.

 طرح ساماندهی رمزارزها در انتظار تصویب
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رمزارزهای مشهور همچنان 
پایین تر از سطح تاریخی

در ســاعات نخســت معامــالت روز 
پنجشنبه، روند اصالح قیمتی بازار رمزارزها 

تا حدودی متوقف شد.
بــه گــزارش اقتصادآنالیــن، ارزش 
بــازار جهانــی رمزارزها در حــال حاضر 
2.61تریلیون دالر اســت که 0.45درصد 

رشد را نسبت به روز گذشته نشان می دهد.
با این حال، حجم کل معامالت در طول 
24ساعت گذشــته 12.۹8درصد کاهش 
یافته و بــه 126.17میلیارد دالر رســیده 

است.
بیت کوین با 0.02درصد افت به قیمت 
5۹هــزار و 603دالر معامله می شــود، در 
حالی که اتریوم 1.11درصد افزایش قیمت 

داشته و به 4هزار و 243دالر رسیده است.

تاسیس سفارت مجازی بالک 
چین توسط باربادوس

دولت باربــادوس طی توافقــی با یک 
شرکت ارائه دهنده خدمات در بستر بالک 
چین قصد دارد، نخســتین ســفارت را در 

دنیای مجازی ایجاد کند.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از فارس، 
کوین دســک گزارش داد: دولت حاکم بر 
جزیره کوچک باربــادوس تصمیم گرفته 
تا حوزه فعالیت های دیپلماتیک خود را به 
دنیای مجازی در بالک چین نیز گسترش 

دهد.
باربادوس نخســتین کشــوری است 
که می خواهد در فضای بــالک چین یک 
ســفارت مجازی تأســیس کنــد.وزارت  
امور خارجه باربادوس اعــالم کرده که این 
کشور قرار است، سفارت مجازی خود را در 
محیط مجازی موســوم به » دیسنترالند« 
که در قالب بالک چین و با محوریت اتریوم 
اســت را تأســیس کند.البته وزارت امور 
خارجه باربادوس اعالم کرده که قصد ندارد 
حرکت خود در دنیای دیجیتــال را به این 
توافق محــدود کــرده و می خواهد با دیگر 
شرکت های ارائه دهنده محیط مجازی در 
بستر بالک چین نیز قرارداد مشابهی را امضا 
کند.موضوع ایجاد سفارت در دنیای مجازی 
نخستین بار در ماه آگوست یا مرداد از سوی 
دولت بارابدوس به صورت رسمی مطرح شد 
و باربادوســی ها از این اقدام به عنوان نوعی 
»فنآوری دیپلماتیک« یاد کــرده و اعالم 
کردند که این اقــدام دروازه های جدیدی 
را برای تبادالت فرهنگــی بین ملت های 
جهان فراهــم خواهد کرد.قرار اســت این 
ســفارت خانه در ماه ژانویه سال آتی افتتاح 

شود.

تحقیقات جدید نشان داد؛
سرقت میلیارد دالری از 
پلتفرم های ارز دیجیتال

تحقیقات جدید انجام شــده توســط 
شــرکت تجزیــه و تحلیل بــالک چین 
الیپتیک Elliptic نشان می دهد که موارد 
کالهبرداری و سرقت در پلتفرم های مالی 
غیرمتمرکز در ســال جاری میــالدی تا 
کنون منجر به زیــان 10.5 میلیارد دالری 
شده است.به گزارش  راشاتودی، تحقیقات 
جدید انجام شــده توسط شــرکت تجزیه 
 Elliptic و تحلیل بالک چین الیپتیــک
نشــان می دهد که موارد کالهبــرداری و 
سرقت در پلتفرم های مالی غیرمتمرکز در 
سال جاری میالدی تا کنون منجر به زیان 
10.5 میلیارد دالری شده است.به گزارش 
اقتصادآنالین به نقل از تســنیم،  بر اساس 
این گزارش که روز پنجشــنبه منتشر شد، 
پول نقد به پلتفرم های به اصطالح امور مالی 
غیرمتمرکز )DeFi( ســرازیر شده است 
که نشان دهنده گسترش شــدید تمایل 
به ارزهــای دیجیتال اســت.پلتفرم های 
DeFi به کاربران اجازه می دهند در حالی 
که دروازه بان های ســنتی امور مالی مانند 
بانک هــا را دور می زننــد، وام دهنــد، وام 
بگیرند و پس انداز کنند )معموالً به صورت 
ارز رمزنگاری شده(. حامیان این بخش می 
گویند که این فناوری دسترسی ارزان تر و 
کارآمدتر به خدمات مالــی را ارائه می دهد.

 DeFi Pulse داده های ردیــاب بخــش
نشان می دهد که ارز دیجیتال به ارزش 86 
میلیارد دالر در حال حاضر در پلتفرم های 
دی فای ذخیره شده است، در حالی که سال 
گذشته این رقم حدود 12 میلیارد دالر بود.

با این حال، الیپتیک تاکید کرد که رشــد 
 DeFi انفجاری در بخش مالی غیرمتمرکز
با افزایش جرم و کاله برداری در این بخش 
که عمدتاً غیرقابل نظارت است، همراه بود.

کاربران از ســال 2020 تاکنون بیش از 12 
 ،DeFi میلیارد دالر از طریــق برنامه های
پلتفرم های وام دهــی و صرافی ها متحمل 
ضرر شــده اند، که اکثر ضررها تنها در سال 
2021 رخ داده اســت.علت ایــن ضررها 
عمدتاً به نقص بــاگ و کد، و همچنین یک 
تکنیک هک که شــامل ســوء اســتفاده 
از حفره های موجــود در نحــوه عملکرد 

سرویس DeFi است، نسبت داده می شود.
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