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موسوی الرگانی:

دلیل تاکید نمایندگان بر 
اصالح نظام بانکداری چیست؟

از کاهش تورم تا اثرات مثبت آن در اقتصاد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: »طرح اصالح نظام بانکداری کشــور« عالوه بر کاهش تورم، اثرات مثبت دیگر در 
اقتصاد دارد چراکه درصورت انجام این مهم، مشــکالت مربوط به وضعیت نقدینگی و بحث بی ثباتی نظام پولی و بانکی مورد 
رسیدگی قرار می گیرد. سید ناصر موسوی الرگانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره آخرین وضعیت »طرح 
اصالح نظام بانکداری کشور« و فواید آن، گفت: اگرچه در دوره های قبلی مجلس درخواست آوردن الیحه ای درخصوص »طرح 
اصالح نظام بانکداری کشور« مطرح شد اما این مهم با وجود پیگیری نمایندگان در دوره های بعدی، نه تنها در این دولت  بلکه در 

دولت یازدهم و دوازدهم نیز به سرانجام نرسید به همین دلیل تعداد قابل مالحظه ای از نمایندگان مجلس دهم ...

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح کرد؛

 میانگین  رشد   اقتصادی کشور 
در 8سال گذشته؛ صفر

از کشف تا تکذیب ماینر در سازمان بورس؛
کش و قوس های برکناری مدیرعامل بورس تهران

عضو هیات رییسه مجلس؛

۷۰درصد هواپیماهای کشور زمین گیر شده اند
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معاون وزیر راه و شهرسازی: 
 ثبت نام وام اجاره 

6تا پایان آذرماه تمدید شد

عضو کمیسیون اقتصاد ی مجلس؛
 چهار خط قرمز 

12استخراج رمزارز

در دهه هــای اخیــر، سیاســت 
منطقه گرایی در اقتصاد موجب توسعه 
و شکوفایی اقتصاد کشورها شده است. 
برای مثال، اتحادیه اروپا یک نمونه موفق 
از همگرایی منطقه ای اســت که در آن 
کشورهای عضو موفق شده اند با برقراری 
سیستم واحد قانونی، گمرکی، پولی و 
مالی، همکاری های مثمرثمری داشته 
باشند. تمام دولت ها به دلیل اهمیتی که 
به رفاه ملی می دهند، ناچارند از طریق 
دیپلماسی و ابزارهای مسالمت آمیز با 
واحدهای سیاســی دیگر رابطه داشته 
باشند که به نوبه خود موجبات وابستگی 
متقابل سیاسی و اقتصادی بین دولت ها 
را به وجود می آورد. از سوی دیگر، وجود 
کشورهای قدرتمند، به مثابه قدرت های 
تاثیر گــذار در یک منطقــه موجب به 
وجود آمدن منطقه اقتصادی و سیاسی 

معینی می شود.
عضویت ایران در سازمان همکاری 
شانگهای، اتفاق مهمی است و در صورت 
استفاده مناســب از ظرفیت هایی که 
همــکاری در چارچوب این ســازمان 
برایمان به ارمغان خواهد آورد، می توان 
آن را دستاوردی بسیار بزرگ برشمرد. 
عضویت قدرت های بــزرگ اقتصادی 
مانند چین، روسیه و هند در این سازمان 
می تواند راه را برای تعامالت بین المللی 
تجاری و سیاسی ج.ا.ایران هموار سازد. 
همچنین می توان به ایجاد ظرفیت های 
زیرساختی همکاری های اقتصادی با 
هند و پاکستان که بالستفاده مانده اند، 
امیــدوار بــود. اعضای این ســازمان، 
اقتصادهای بزرگی هستند که بیش از 
۴۰ درصد از جمعیت جهان و ۲۵ درصد 
از کل تولید ناخالص جهان را تشــکیل 

می دهند.
ســازمان  عضــو  کشــورهای 
همکاری   های شانگهای با جمعیتی بالغ 
بر ۳میلیارد نفر، یک سوم جمعیت جهان 
را تشــکیل می دهند. دو اقتصاد بزرگ 
دنیا شــامل چین و هند در کنار ایران و 
روسیه با بیشــترین ذخایر گاز و نفت 
جهان در کنار یکدیگر قرار گرفته   اند که 
نشان   دهنده تجمیع قدرت   های جهان 

در یک اقلیم است
در چارچوب همکاری با ســازمان 
شــانگهای می توان بــه اتحادیه های 
گمرکــی و همکاری هــای گمرکــی 
منطقه ای ورود پیــدا کرد. همچنین با 
توجه به رویکرد انتقاد آمیز اعضای این 
ســازمان به حاکمیت دالر و عزم جدی 
برای دالرزدایــی از معامــالت خود، 
می توان بــه ایجاد پیمان هــای پولی 

مشترک نیز امیدوار بود.
در دهه هــای اخیــر، سیاســت 
منطقه گرایی در اقتصاد موجب توسعه 
و شکوفایی اقتصاد کشورها شده است. 
برای مثال، اتحادیه اروپا یک نمونه موفق 
از همگرایی منطقه ای اســت که در آن 
کشورهای عضو موفق شده اند با برقراری 
سیستم واحد قانونی، گمرکی، پولی و 
مالی، همکاری های مثمرثمری داشته 
باشند. تمام دولت ها به دلیل اهمیتی که 
به رفاه ملی می دهند، ناچارند از طریق 
دیپلماسی و ابزارهای مسالمت آمیز با 
واحدهای سیاســی دیگر رابطه داشته 
باشند که به نوبه خود موجبات وابستگی 
متقابل سیاسی و اقتصادی بین دولت ها 
را به وجود می آورد. از سوی دیگر، وجود 
کشورهای قدرتمند، به مثابه قدرت های 
تاثیر گــذار در یک منطقــه موجب به 
وجود آمدن منطقه اقتصادی و سیاسی 

معینی می شود.
از ســوی دیگر، عضویت ایــران در 
سازمان شــانگهای برای ســایر اعضا 
نیز اتفاق مهــم و تاثیرگذاری اســت؛ 
چرا که ایــران برای ســایر اعضا دارای 
موقعیت ژئوپلیتیک است و مزیت های 
بی شــماری بــه لحــاظ حمل ونقل و 
دسترسی به جنوب آسیا ایجاد می کند. 

ایران با انعقــاد موافقت نامه تجارت 
آزاد بــا اتحادیه اقتصادی اوراســیا نیز 
به دنبال پیوند امنیتـــی بـــا آسـیای 
مرکـزی، قفقـاز و آســـیای جنـوب 
غربـــی و همگرایــــی در اهــداف 
کــالن تجــاری و اقتــــصادی بــا 
دیگــر کشورهای حوزه قفقاز و شرق 

آسیاست.
بنابرایــن همکاری بــا قدرت های 
بزرگ اقتصادی مثل چین، روســیه و 
هند و اصــوال راهبرد نگاه به شــرق در 
صورت استفاده درســت از ظرفیت ها 
و کارت هــای برنــده، می تواند بخش 
قابل توجهــی از منافــع و امنیت ملی 
جمهـــوری اســـالمی ایـــران را در 
عرصه های اقتصــادی و رفاهی تامین 
کنــد و در بلندمدت قــادر خواهد بود 
عرصه های اســتراتژیک )سیاســی و 

امنیتی( را نیز تحت پوشش بگیرد.

 منطقه گرایی در اقتصاد راه مقابله 
با هژمونی امریکا و توسعه پایدار

 حمایت از تولید 
وظیفه اصلی بانک ها است 6

مرکز آمار ایران نتایج بررســی فصلی اقتصاد 
ایران را منتشر کرد که حاوی اطالعاتی از وضعیت 
نقدینگی، نرخ بیکاری،  متوسط نرخ ارز، نرخ تورم 

و ... است.
به گــزارش اقتصادآنالین، گــزارش فصلی 
اقتصاد ایــران حاوی آخرین اطالعات ســاالنه و 
فصلی اقتصاد کشور با تکیه بر اطالعات فصلی می 
 باشد که در ١١ فصل تنظیم شده است. اطالعات 
این نشــریه را نتایج طرح  های آماری مرکز آمار 
ایران و اطالعات ثبتی دســتگاه  هــای اجرایی 
تشکیل می  دهد. شایان گفت است نسخه pdf و 
نسخه اکسل نشریه مذکور در بخش تازه های نشر 

و درگاه ملی آمار در دسترس عموم می  باشد.
١. محصــول ناخالص داخلی بــدون نفت به 
قیمت ثابت ســال ١۳٩۰ در فصل بهار ١۴۰۰ به 
رقم ١۵۰٨٨۰٦ میلیارد ریال بوده اســت. در این 
فصل رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت به 

ترتیب برابر ٧,٦ و ۴.٦ درصد بوده است.
۲. شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی کل 
کشور در فصل بهار١۴۰۰ )بر مبنای سال ١۳٩۵( 
رقم ۳١۰,۲  بوده است که درصد تغییرات دوازده 

ماه منتهی به خرداد ماه ١۴۰۰ نســبت به دوره 
مشابه قبل )نرخ تورم( ۴۳.۰ درصد بوده است.

۳. نــرخ بیکاری جمعیت ١۵ ســاله و بیش تر 
٨,٨ درصد بوده است که نسبت به فصل زمستان 

١۳٩٩،  ۰.٩ واحد کاهش داشته است.
۴. جمع کل نقدینگی کشــور به ۳٧۰۵۴,۰ 
هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به پایان 

سال ١۳٩٩، ٦.٦ درصد رشد داشته است.
۵. شــاخص کل بورس اوراق بهــادار تهران با 
١۰,٦ درصد کاهش نســبت به فصل گذشته به 
١١٦٨٦٦۵ واحد رسیده است. در این فصل ارزش 
جاری بازار ســهام با ٩.٩ درصد کاهش نسبت به 
فصل گذشته به رقم ۴٧۰۳٩۵۳۰ میلیارد ریال 
رسید. همچنین ارزش کل معامالت بازار بورس 
اوراق بهادار ۲٦۳٦۰١۴  میلیارد ریال بوده است که 
نسبت به فصل گذشته ۵۳.٦ درصد کاهش داشته 

است.
٦. کل واردات از گمرک جمهوری اســالمی 
ایران ٨۵۴٦ هزار تن و به ارزش ١۰۴٧۰ میلیون 
دالر بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 
به لحاظ وزنی ۴,۲ درصد کاهش و به لحاظ ارزش 

۳٧.۴ درصد افزایش داشته است. در این فصل کل 
صادرات غیر نفتی از گمرک جمهوری اســالمی 
ایران ۲٩٩٦٨ هزار تن و به ارزش ١۰٦٨٨ میلیون 
دالر بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 
به لحاظ وزن ۳٦.٧ درصد افزایش و به لحاظ ارزش 

٦٧.٩ درصد افزایش داشته است.
٧. در فصــل بهار ١۴۰۰ متوســط قیمت هر 
بشکه نفت خام ســبد اوپک ٦٦,١ دالر بوده است 
که نسبت به فصل زمستان ١۲.٨ درصد افزایش 

داشته است.
٨. میانگین قیمت سکه تمام بهار آزادی )طرح 
جدید(، سکه نیم  بهار آزادی و سکه ربع  بهار آزادی 
به ترتیــب برابــر ١۰۴۴۲٧ ، ۵٩۳۵٧ و۳٨١٧۰ 
هزار ریال بوده است که نسبت به فصل گذشته به 

ترتیب ٦,۴ ، ۵.۰ و ٧.۲ درصد کاهش داشته است.
٩. متوسط نرخ دالر در بازار آزاد برابر ۲۳۴۵٩١ 
ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۴,۴ درصد 
کاهش داشته اســت. همچنین متوسط قیمت 
یورو در بازار آزاد برابر ۲٨١۰۴٧ ریال بوده اســت 
که نسبت به فصل قبل ۵.۲ درصد کاهش داشته 

است.

مرکز آمار ایران اعالم کرد؛
تصویر اقتصاد ایران در فصل بهار 

روح اهلل ایزدخواه عضو کمیســیون صنایع و معــادن مجلس خبر داد که 
براساس جلسات برگزار شده میان وزیر صمت و کمیسیون صنایع مجلس، 
تمامی فوالد تولیدی کشور به منظور ایجاد شــفافیت در مبادالت و تنظیم 

بهینه بازار به دور از شیوه های دستوری در بورس کاال عرضه می شود.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از کاال خبر، با روی کار آمدن دولت سیزدهم 
و تاکید دولتمردان بر ایجاد شفافیت اقتصادی و مقابله با فساد، موضوع عرضه 
کاالهای شــرکت های تولیدی در بورس کاال به منظور برقراری شــفافیت 
و عدالت و همچنین ســهولت در تامین نیاز مواد اولیه تولید مورد توجه ویژه 
قرار گرفته است. در این راستا عرضه کل سیمان تولیدی کشور در بورس کاال 
پیگیری شد که اثرات مطلوب این اتفاق ظرف چند هفته در تعادل بازار نمایان 
شد. در همین زمینه روح اهلل ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
از عرضه کل فوالد کشور در بورس کاال خبر می دهد که این اتفاق می تواند چتر 
شــفافیت را در مبادالت این محصول باز کرده و سودی منطقی و جذاب را در 

سراسر زنجیره تولید به طور متوازن توزیع کند. 
ایزدخواه گفت: صنعت فوالد کشــور از اهمیت ویژه در بخش تولید کشور 
برخوردار است و فراهم شدن زیرســاخت های الزم به منظور رشد و توسعه 
بیشتر این صنعت در اولویت برنامه مسووالن و سیاســت گذاران قرار دارد؛ از 
این رو به منظور رشد متوزان کل زنجیره فوالد کشور باید به کل تولیدات این 
زنجیره با یک رویکرد واحد و منطقی که برای تولید ایجاد انگیزه مضاعف کند، 

نگاه کرد. 
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به برگزاری چند جلسه 
میان این کمیســیون با وزیر صمت، گفت: با توجه به بررسی تمامی جوانب، 
مقرر شده که عرضه انواع محصوالت تولیدی از جمله کل فوالد در بورس کاال 
انجام شود تا شاهد تمرکز معامالت و حمایت واقعی از تولیدکنندگان و مصرف 

کنندگان باشیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: کمیسیون صنایع مجلس نیز معتقد است 
که عرضه بخشی از محصوالت در بورس کاال و بخش دیگر در خارج از بورس 
به دونرخی شدن بازار منجر شده که از این رو برای تحقق رفع موانع و پشتیبانی 
از تولید باید کل فوالد کشور در بورس کاال عرضه شود و حتی امکان صادرات 

محصوالت از رینگ صادراتی بورس نیز فراهم شود. 
ایزدخواه در پایان به اثــر ورود کل محصوالت مهم از جمله فوالد به بورس 
کاال اشــاره کرد و گفت: بدون شــک اگر همه فوالد تولید شده در بورس کاال 
عرضه شــود، بازار زیر نورافکن های شــفافیت، تنظیم و قیمت ها براساس 
مکانیســم عرضه و تقاضا و به شیوه ای کامال شفاف کشــف می شود و به این 
ترتیب باید اجازه دهیم ساز و کار بورس کاال بر مبادالت کاالیی کشور اجرایی 

شود تا رویه ای به سود تولیدکننده و مصرف کننده برقرار شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس؛

کل فوالد کشور در بورس کاال عرضه می شود

دکتر مهدی آزادواریسرمقاله 
کارشناس ارشد بازار مالی

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی:

 پیمان شانگهای 
 فتح بابی  برای 

توسعه اقتصادی ایران
  تخم مرغ های خود را 

در سبد چند کشور غربی قرار نمی دهیم

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد؛

موافقت خودروسازان با واردات خودرو

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار؛
جاماندگان سهام عدالت چه کسانی هستند؟

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلــس از موافقت 
خودروسازان با واردات خودرو خبر داد و گفت: در نخستین 
فرصت، رفع ابهامات شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی 
صنعت خودرو در دستور کار کمیسیون صنایع مجلس قرار 
می گیرد.به گزارش فارس، مصوبه مجلــس برای واردات 
خودرو در قالب طرح ســاماندهی خودرو از سوی نهادهای 
مختلف در حال بررســی اســت و در آخرین اظهارنظرها 
شــاهد اعالم برخی ایرادات شکلی از سوی شورای نگهبان 
نسبت به این مصوبه بودیم و حاال قرار است موضوع واردات 
خودرو توسط نمایندگان مجلس مورد بررسی بیشتر قرار 
گیرد تا با رفع ایرادات شورای نگهبان، مجددا در دستور کار 
مجلس و رأی گیری برای تصویب دوباره قرار گیرد.حجت 
اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این 
مورد با بیان اینکه در نخستین فرصت رفع ابهامات شورای 
نگهبان درباره طرح ســاماندهی صنعت خودرو در دستور 
کار کمیســیون صنایع و معادن قرار می گیرد و توضیحات 
الزم ارائه خواهد شد، گفت: شورای نگهبان تنها دو ابهام به 
این مصوبه وارد کرد و ایرادی مبنــی بر مغایرت آن با قانون 
اساسی و شرع از این مصوبه گرفته نشد.وی افزود: یکی از این 
ابهاماتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره واردات 
مشروط خودرو وارد دانست، در مورد جمله »تصویب سایر 
مقررات بر عهده وزارت صمت است« بود که این ابهام به جا 

و درست است. باید به جای عبارت مذکور، در متن مصوبه 
ذکر می شد که »آئین نامه اجرایی این بند توسط دولت تهیه 
می شود«.فیروزی ادامه داد: در ابهام دیگر، شورای نگهبان 
خواستار شفاف سازی نحوه انتقال ارز برای واردات خودرو 
شده که این موضوع نیز باید اصالح شود و کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس تالش می کند این ابهامــات را رفع کند.

وی افزود: ساز و کار پیش بینی شده برای واردات خودرو در 
مصوبه مجلس موجب تنظیم بازار، ایجاد تعادل در عرضه 
و تقاضا، کمک به تولید داخلی، ایجاد رقابت سالم و ارتقای 
کیفیت خودروهای داخلی می شود.عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس همچنین درباره تاثیر مصوبه مجلس مبنی 
بر واردات مدیریت شــده خودرو بر بازار، توضیح داد: بازار 
واکنش مثبتی به مصوبه مجلس داشــت بــه گونه ای که 
قیمت ها در روزهای اخیر نزولی شــد. این مصوبه بر قیمت 
خودروهــای خارجی تاثیر بســیار داشــت و خودروهای 
داخلی نیز با کاهش قیمت روبه رو شــدند.وی با بیان اینکه 
با اصالح این مصوبه در کمیسیون صنایع و معادن و تایید آن 
توسط شورای نگهبان شاهد کاهش بیشتر قیمت خودروها 
خواهیم بود، تصریح کرد: خودروســازان در نشست های 
مختلف کمیسیون صنایع و معادن نیز با واردات خودرو اعالم 
موافق کرده اند زیرا نسبت به کمبودهای بازار و بیشتر بودن 

تقاضا نسبت به تولید  آگاه هستند.

زمانی که سهام عدالت توزیع شــد، عده ای حواله های 
اولیه را دریافت کردند اما در نهایت به آنها سهامی نرسید و از 
سوی دیگر وقتی شرایط امروز را بررسی می کنیم می بینیم 
که عده ای همان شرایط دریافت سهام عدالت در آن مقطع 
زمانی گذشته را دارند و ممکن است با تخصیص دوباره سهام 
عدالت مشمول شوند اما در نهایت دولت درباره مشموالن 
و به طــور کلی بحــث جاماندگان ســهام عدالت تصمیم 

می گیرد.  
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه )سنا( و به نقل از 
ایلنا، محمدعلی دهقان دهنوی با بیان مطلب فوق درباره 
آخرین تصمیمات برای ســهام عدالت جاماندگان گفت: 
بحث تعیین تکلیف سهام عدالت جاماندگان در حال حاضر 
موضوع مجلس و دولت است و در ســطح حاکمیتی باید 
درباره جاماندگان سهام عدالت تصمیم گیری شود و موضوع 

سازمان بورس نیست.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در این مرحله 
ســازمان بورس دخالتی ندارد و تصمیم گیری در ســطح 
حاکمیتی اســت و در ســطح حاکمیتی تصمیم گرفته 
می شود که سهام عدالت جدید به چه شکلی  و به چه کسانی 
تخصیص داده شــود. پس از تصمیم گیری هــای نهایی و 
تخصیص سهام عدالت، بحث جاماندگان می تواند موضوع 

سازمان بورس باشد و به عنوان مجری عمل کند.  
دهقان  دهنوی در پاسخ به این سوال که سهام جاماندگان 

از چه محلی تامین خواهد شد، اظهار داشت: دولت سهام دار 
شرکت های بسیار زیادی است و با درصدهای مختلفی در 
سهام این شــرکت ها حضور دارد. در برخی از شرکت های 
بورسی شده درصدهای باالتری سهام دارد و شرکت هایی 
هم که هنوز وارد بورس نشــده اند صددرصد آنها متعلق به 

دولت است.  
وی گفت: دولت می تواند درباره دارایی های خود تصمیم 
بگیرد، این سهام متعلق به دولت است و می تواند درباره اینکه 
به چه ترتیبی از آن اســتفاده کند، تصمیم بگیرد اما هنوز 

جزییات آن مشخص نیست.  
رییس سازمان بورس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر 
اینکه گفته می شود، توزیع ســبد سهام عدالت در ١۰ سال 
گذشته عادالنه نبوده  است، تاکید کرد:  در آن مرحله ای که 
سهام عدالت توزیع شده مشخص نبوده که سهام کدام یک 
از این شرکت ها نصیب چه کسی می شود. البته شرکت های 
بزرگ که سهام کافی داشتند به همه سهامداران تخصیص 

پیدا کرده اند.
وی تاکید کرد:  از سوی دیگر سهام برخی از شرکت های 
کوچک تر به صورت منطقه ای تخصیص پیدا کرده و سعی 
شده ترکیب یکنواختی باشد و در مرحله اول ارزش خالص 
دارایی ها حساب شده است که همه ارزش یکسانی داشتند 
و به همین دلیل هم توزیع سبد سهام عدالت به طور شانسی 

نبوده و کامال به صورت مساوی تقسیم شدند.
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 ورود پر قدرت بانک مرکزی 
به بازار ارز 

 غافلگیری سفته بازان 
در راه است؟

تامین ارز کاالهای اساسی به میزان ۵.٩ 
میلیارد دالر)معادل کل ســال گذشــته( و 
بیش از ١٨ میلیارد دالر برای واردات ســایر 
کاالها از طریق ســامانه نیما در شش ماهه 
ابتدایی ســال جاری، ورود پــر قدرت بانک 
مرکزی به بازار متشکل ارز در صورت لزوم و 
چشم انداز روشن بازگشت ارزهای صادراتی 
بر مبنای سیاســت های دولــت جدید در 
خصوص اعمال مشــوق هــای جدید برای 
صادرکننــدگان مهمتریــن محورهــای 
اظهارات مدیــر کل عملیات وتعهدات ارزی 
بانک مرکزی در برنامه خبری شب گذشته 

بود.
بــه گــزارش اقتصادآنالیــن، مدیر کل 
عملیات وتعهدات ارزی بانک مرکزی شب 
گذشــته با حضور در بخش خبــری ۲١ به 
تشریح جزییات تامین ارز کاالهای اساسی در 

سال جاری پرداخت.
به گفته راوشی در شــش ماهه ابتدایی 
ســال جاری برای واردات کاالهای اساسی  
٩.۵ میلیارد دالر تامین ارز انجام شده که این 
میزان معادل کل میزان سال گذشته است. 
همچنین در بازه زمانی اشــاره شده بیش از 
١٨ میلیارد دالر تامین ارز برای واردات سایر 
کاالها از طریق ســامانه نیما تامین ارز انجام 

شد است.
همچنین به گفته وی از نظر نیاز به مصارف 
خدماتی و نیاز به اسکناس، بازار متشکل ارز از 
ظرفیت برگشت ارز صادرات صادرکنندگان 
تامین و تغذیه می شود و به قدر کفایت تمام 
نیازهای خدماتی کشور را تامین می کند اما 
اگر این بازار در یک مقطعی از زمان با فزونی 
تقاضا نســبت به عرضه مواجه شــود، بانک 
مرکزی با قدرت ورود پیدا کرده و این موضوع 

را مدیریت می کند.
عالوه بر اینها عرضه های ســنگین ارز در 
بازار متشــکل ارزی طی روزهای گذشــته 
نشانگر دســت پر بازارســاز برای اثرگذاری 
بر نرخ ارز اســت و گمانه زنی ها در خصوص 
تصمیم بانک مرکزی ایجاد شــوک در بازار 
از طریق فروش ارزهای خود در قیمت باال و 
غافلگیر کردن دالالن و سفته بازان را بیش از 

پیش تقویت می کند.
در همین خصوص شنیده ها حاکی از این 
است که بانک مرکزی از ابتدای هفته جاری 
قصد دارد بــا عرضه های ســنگین در بازار 
اســکناس و حواله ارز از افزایش مجدد نرخ 
ارز جلوگیری کرده و نرخ را به ســمت تعادل 

هدایت کند.
از ســوی دیگر بعید به نظر می رسد که 
دولت در ابتدای شــروع فعالیتــش و نیز در 
آستانه دور جدید مذاکرات احیای برجام در 
وین اجازه افزایش بیش از حد نــرخ ارز را به 

عنوان اهرم فشاری برای طرف مقابل بدهد.
افزایش بهای قیمت جهانی نفت و افزایش 
فروش نفت ایران به طورغیررســمی که در 
گزارش های اخیر بانک مرکزی به آن اشاره 
شده است نیز سیگنال هایی است که احتمال 

کاهش نرخ ارز را تقویت می کند.
با این تفاسیر باید واکنش بازار به اظهارات 
شب گذشته بانک مرکزی و شــنیده ها در 
خصــوص ورود پرقدرت بانــک مرکزی در 

اولین روز هفته را دید.
غافلگیری سفته بازان در راه است یا نرخ 
ارز به روال هفته گذشــته افزایشی خواهد 

بود؟

بسته اینترنت رایگان برای 
دانش آموزان فعال می شود؟

معلمان و دانش آموزان بــرای برگزاری 
کالس های مجــازی، عالوه بر »شــاد« از 
شــبکه های اجتماعــی دیگر نیــز کمک 
می گیرند که نیاز به اینترنــت دارد، این در 
حالی اســت که بســته  رایگانی برای آن ها 

درنظر نگرفته اند.
به گــزارش ایرنا، با آغاز ســال تحصیلی 
و بــا تــالش وزارت ارتباطــات و همکاری 
دولت، بســته های هدیه اینترنــت رایگان 
برای معلمان، دانشجویان، اساتید دانشگاه 
و طالب فعــال شــد. در این میان ســهم 
دانش آموزان رایگان اعالم شــدن ترافیکی 
بود که به سمت شبکه دانش آموزی »شاد« 

هدایت می شود.
سیاست های آموزشــی در پیش گرفته 
شده برای دانش آموزان این است که از شبکه 
شاد استفاده کنند و با اعالم همین سیاست، 
ترافیک راهیابی شده به سمت این شبکه، از 
سوی وزارت ارتباطات و با همکاری اپراتورها 
رایگان شد.با گذشــت بیش از یک هفته از 
آغاز ســال تحصیلی، تعدادی از مدارس به 
دالیل گوناگون، عالوه بر اپلیکیشــن شاد از 
شــبکه های اجتماعی دیگر مانند واتس آپ 
یا شــبکه های داخلی که خودشان توسعه 

داده اند استفاده می کنند.

خبر

عضو هیات رئیسه مجلس، پیمان شانگهای را 
نوید بســیار خوب و فتح بابی برای نگاه متفاوت به 
توســعه اقتصادی و مراودات سیاسی ایران با سایر 

کشورها دانست.
مجتبــی یوســفی در گفت وگو بــا خبرنگار 
خبرگزاری خانه ملت درباره اســتفاده از ظرفیت 
پیمان شانگهای -که ایران به تازگی عضو آن شده 
است- برای توسعه در حوزه های مختلف اقتصادی 
همچون صنعــت نفت و انــرژی، گفــت: یکی از 
موضوعات بسیار مهم در حوزه مراودات اقتصادی 
بین المللی، پیوســتن به پیمان های جدید مانند 
پیمان خوب شانگهای است، البته این پیمان های 
جدید تجاری، اقتصادی و سیاســی با هدف خارج 
کردن جهان از اقتصاد و سیاست تک قطبی در حال 
شکل گیری و افزایش هستند و این مهم به صورت 
ویژه در میان کشــورهای حوزه آســیای میانه و 
اقیانوسیه همچون چین و روسیه بسیار چشم گیر 

است.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در 
مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه کشورهای 

عضو شــانگهای چندین مزیت  ماننــد دارا بودن 
بیشترین ذخایر انرژی و فسیلی را دارند، افزود: این 
مزیِت کشورهای مانند روسیه و ایران می تواند در 
معاهدات بین المللی بسیار تاثیرگذار باشند، ضمن 
آنکه به شکست انحصار دالر با توجه به سیاست های 

اقتصادی آمریکا -که تورم خود را به کشــورهای 
دیگر صادر کرده- کمک خواهد کرد.

وی تاکید کــرد: از همه مهم تر بــازار چند صد 
میلیونی جمعیتی کشورهای عضو این پیمان -که 
عمدتا قابل ســرمایه گذاری در حوزه صادرات نیز 

هستند- می تواند اتفاق خوبی برای تغییر وضعیت 
اقتصادی ایران باشد.

یوسفی پیمان شــانگ های را نوید بسیار خوب 
و فتح بابی برای نگاه متفاوت به توســعه اقتصادی 
و مراودات سیاسی ایران با ســایر کشورها دانست 
و گفت: ایران باید با تمام کشــورها بــه غیر از چند 
کشور مشخص ارتباط اقتصادی و سیاسی بر قرار 
می کند چراکه تجربه ثابت کرده قرار دادن تمامی 
تخم مرغ هــای خود صرفا در ســبد چند کشــور 
مشخص غربی، شــرایط اقتصادی کنونی کشور 
را رقم می زنــد بنابراین بایــد از ظرفیت منطقه و 

معاهدات جدید نهایت استفاده را ببریم.
به گفته عضو هیات رئیســه مجلس شــورای 
اســالمی، حضور ایران به عنوان عضو دائم در این 
ســازمان با توجه بــه فعالیت هــا و همکاری های 
گسترده اعضاء آن در حوزه های سیاسی، امنیتی، 
اقتصادی، بازرگانی، پولی- بانکی، انرژی و فرهنگی 
به یقیــن فضای مناســب تری را بــرای تعامالت 

بین المللی کشورمان فراهم خواهد آورد.

رئیس اتــاق بازرگانی ایــران می گوید اقتصاد 
کشور بدون اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی 
از دشــواری هایی که امروز به آنها دچار شده، خارج 

نخواهد شد.
به گزارش ایســنا، با وجود آنکه چنــد هفته از 
اســتقرار تیم اقتصادی دولت جدید می گذرد اما 
همچنان فعاالن بخش خصوصــی در حال اعالم 
نظــرات و انتقادهای خــود از شــرایط اقتصادی 
کشور در سال های گذشته هستند و امیدوارند در 
برنامه ریزی هایی که از سوی دولت سیزدهم کلید 

می خورد، نظراتشان به مرحله اجرا برسد.
اتاق بازرگانی ایران در قالب گزارشی از وضعیت 
اقتصاد ایران، بخشی از طرح ها و برنامه های خود را 
برای عبور از شــرایط کنونی ارائه کرد و حاال رئیس 
پارلمان بخش خصوصی می گویــد در صورتی که 
دولــت از ظرفیت های این بخش اســتفاده نکند، 

بسیاری از معضالت کالن این بخش به جای خود 
باقی خواهد ماند.

غالمحسین شافعی در جلســه اتاق بازرگانی 
مشهد گفته: دولت ســیزدهم اقدامات عملیاتی 
خود را در بخش های مختلف کلید زده اما در عرصه 
اقتصاد همچنان برای رویه های داخلی و یا در عرصه 
سیاســت گذاری های خارجی، اقدامات شاخص 
و یا روند متفاوتی را شــاهد نیســتیم. نمی توان به 
روال گذشته سیستم اقتصاد کشــور را اداره کرد و 
نسبت به چالش های عمده این حوزه منفعل ماند، 
هر اصالحی نیز نیازمند بازنگری عمده در سیستم 

قاعده گذاری اقتصاد کشور است.
او با اشــاره به آمارهای تورمی در کشور، انفعال 
نســبت به ضرورت اصالحات اقتصــادی را عامل 
تشدید این شاخص برشمرد و توضیح داد: آمارهای 
جهانی نشــان می دهد که نام ایران در لیست ١۰ 

کشور با باالترین سرعت رشــد تورم قرار دارد. در 
صدر این جدول نام هایی همچون ونزوئال، سودان و 
زیمبابوه را مشاهده می کنیم و ایران نیز همراه این 

کشورها در میان  ١۰ مورد اول قرار می گیرد.
شــافعی ادامه داد: گزارش مرکز پژوهش های 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز 
بر تنزل مصرف کالری در ایــران صحه می گذارد؛ 
چنانکه از ســال ١۳٩٦ به بعد، بیــش از ۵۰ درصد 
مردم کمتــر از حــد الزم )۲١۰۰ در روز( کالری 

مصرف کرده اند.
رئیس پارلمــان بخش خصوصی با اشــاره به 
اثرات فقر اقتصادی بر تحوالت جمعیتی شهرها 
و افزایش مهاجر، تصریح کرد: سیاست های غلط 
اقتصادی، تأثیــرات خود را با ســیل مهاجرت از 
روســتاها و مناطق محروم به کالن شهرها نشان 
داده است. تبعات این بحث، پدیده حاشیه نشینی 

برای کالن شهرهایی نظیر مشهد بوده که در پی 
آن، هزینه خدمات شــهر را افزون و دشواری های 
مدیریتی را نیز دوچندان می ســازد. این شــهر 
همین حــاال یکــی از بزرگ تریــن بافت های 

حاشیه ای کشور را داراست.
رئیس اتاق ایران گفت: اگر امروز بعضی آسیب ها 
و معضالت اجتماعی نظیر اعتیاد، تکدی گری و...، 
سیمای شــهرهای ما را مخدوش کرده، باید یکی 
از مؤلفه های مؤثر بر آن را در بحث اقتصاد جستجو 
کــرد. درحالی که اگر چرخ تولید بچرخد، بســاط 
اشتغال و فعالیت اقتصادی فراهم باشد و معیشت 
مردم تأمین گردد، این آسیب ها نیز از پِی آن نقش 
می بازند. پس اگر ســرمایه گذاری و یا برنامه ریزی 
مؤثری بــرای مقابله با معضــالت اجتماعی انجام 
می گیرد، باید یک سمت آن به رشد اقتصاد و تولید، 

منجر شود.

چنــد روز پیش برخی از رســانه ها و کانال هــای فضای مجازی 
خبری مبنی بــر برکناری علی صحرایی از مدیریــت بورس تهران و 
جایگزینی محمود گودرزی معاون بازار این شــرکت منتشر کردند.

علی صحرایی مدیرعامل شــرکت بورس اوراق بهادار تهران در این 
خصوص گفت: بــرای ایجاد فرصت برای تحقیقات بیشــتر در مورد 
بحث استخراج رمز ارز و در راستای قوام بازار سرمایه استعفای خود 
را به هیات مدیره شــرکت بورس اوراق بهادار تهران تقدیم کردم.او 
افزود: هیات مدیره با این اســتعفا موافقــت و آقای محمود گودرزی 
معاون بازار شــرکت بورس تهران را به سرپرستی موقت این شرکت 
منصوب کرد.این درحالی بود که طی روزهای گذشته خبری مبنی 
بر کشــف ماینر در زیر زمین بورس تهران منتشــر شــد که با ورود 

نهادهای نظارتی این موضوع تایید شــد.اما از دیگر ســوی مجری 
تامین برق مراکز استخراج رمز ارز شرکت توانیر در خصوص آخرین 
جزئیات از کشف دســتگاه ماینر در شرکت بورس تهران توضیحاتی 
را ارائه داد.  محمد خدادادی، مجری تامین برق مراکز استخراج رمز 
ارز شرکت توانیر با اشاره به شایعات منتشر شده مبنی بر کشف چند 
دستگاه ماینر در زیرزمین ساختمان شــرکت بورس تهران، گفت: 
این موضوع از سمت ما تائید نشده و کذب اســت.او ادامه داد: ما این 
موضوع را از حراســت بورس هم پیگیری کردیم کــه این موضوع را 
رد کرده اند و مورد تائید آن ها هم نبوده اســت.اما بعد از رســانه ای 
شدن این برکناری هیات مدیره شــرکت بورس اوراق بهادار تهران 
در اطالعیه ای که به طور رسمی در ســامانه کدال بارگذاری کرد از 

برکناری علی صحرایی مدیرعامل پیشین خبر داد.  
نکته مهم صورت جلســه مزبور امضای تمام اعضای هیات مدیره 
و محســن خدابخش به عنوان ناظر ســازمان بورس و اوراق بهادار 
اســت. پیش از این علی صحرایی مدعی شــده بود که خود از سمت 
مدیرعاملی بورس تهران اســتعفا داده است. در صورت جلسه مزبور 
عدم رعایت کنترل هــای داخلی و اصل حاکمیت شــرکتی و عدم 
اجرای مصوبات پیشــین به عنوان دالیل برکناری صحرایی یاد شده 
که به طور غیر مستقیم اشاره به کشف چند دستگاه ماینر و استخراج 
رمز ارز در ساختمان شــرکت بورس تهران است. با این اوصاف هنوز 
مشــخص نیســت که آیا وجود ماینر در شــرکت بورس باعث این 

برکناری شده است یا خیر؟

ســرانجام تایید وجود تعدادی ماینر در شــرکت بورس، استعفای 
مدیرعامل این شــرکت را در پی داشت. در این راســتا یک کارشناس 
حقوقی بازار سرمایه ضمن بررســی ابعاد حقوقی تخلف مذکور، بر این 
نکته تاکید کرد که شرکت بورس حق بی احترامی به حقوق سهامداران 

را ندارد.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایســنا، حمید اسدی  با بیان اینکه 
موضوع کشف ماینر در شــرکت بورس اوراق بهادار تهران ابتدا توسط 
رســانه ها مطرح و گمانه زنی هایی در این باره ارائه شد، اظهار کرد: بعد از 
اینکه روابط عمومی شرکت بورس این موضوع را تکذیب کرد، سازمان 
بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بورس ها، به این موضوع ورود و در 
اطالعیه ای اعالم کرد که این موضوع در کمیته تخلفات سازمان بورس 

بررسی خواهد شد.
وی ادامه داد: طبق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات مصوب مهرماه 
سال ١۳٩٨، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورت کشف 
تخلف، کمیته رســیدگی به تخلفات از نهاد ناظر و واحد نظارتی که آن 
تخلف را ارسال می کند و همچنین از خود متخلف دعوت می کند تا در 
کمیته رســیدگی به تخلفات حضور پیدا کننــد و درخصوص موضوع 

تخلف و ابعاد آن، توضیحات و دفاعیات خود را ارائه دهند.
این کارشناس حقوقی بازار ســرمایه با تاکید بر اینکه از بعد ماهیت، 
مساله ماینینگ قطع به یقین در حوزه فعالیت شرکت بورس نیست و این 
مساله طبق اساسنامه شرکت، خارج از موضوع فعالیت شرکت محسوب 
می شود، گفت: همین موضوع یک تخلف است و اگر احراز شود از چند 
بعد قابل رسیدگی است. نخست آنکه شــرکت بورس باید نسبت به آن 
شفاف سازی می کرد و در سامانه کدال اطالعیه ای جهت آگاهی و اطالع 

سهام داران منتشر می کرد.
اسدی ادامه داد: طبق ماده دو مکرر سه دستورالعمل اجرایی افشای 
اطالعات، ناشر که در اینجا شرکت بورس است، مسئولیت شفاف سازی 
درمورد شــایعات را برعهده دارد و در صورت انتشار شایعه و اخباری که 
ممکن است فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار دهد، باید جهت پیشگیری 
از سوءاستفاده از اطالعات در ســامانه کدال به شفاف سازی اقدام کند. 
این مورد الزام ناشر است و حتما باید شفاف ســازی را انجام دهد و عدم 
شفافیت اطالعات و عدم افشــای اطالعات صحیح در سامانه کدال یک 
یا چند مجازات انضباطی برای ناشر در پی دارد. بنابراین اولین مساله این 
است که خود شــرکت بورس باید این موضوع را در سامانه کدال و برای 

سهامدارانش شفاف سازی می کرد.
وی با بیان اینکه شــرکت بورس دو بعد دارد، توضیــح داد: یک بعد 
نظارتی برای تمام شرکت های بورســی که در بازار هستند و بعد دیگر، 

بعد سهامداران و برای سهامداران خودش است. این شرکت حق ندارد 
به حقوق سهامداران بی احترامی کند و ملزم است که طبق دستورالعمل 
اجرایی افشــای اطالعات، هرجایی که شایعه ای منتشر می شود، طبق 
ماده دو مکرر سه دستورالعمل اجرایی افشــای اطالعات شفاف سازی 
کند. درواقع شــرکت بورس موظف بوده فــارغ از اینکه ماینینگی بوده 
باشــد یا خیر، این کار را انجام دهد.این کارشناس حقوقی بازار سرمایه 
در ادامه با تاکید بر اینکه اگر اثبات شود که مساله ماینینگ اتفاق افتاده 
است، دو تبعات حقوقی برای شرکت بورس در پی دارد، اظهار کرد: یک 
بعد انضباطی اســت که فعالیت خارج از موضوع اساس نامه بوده است و 
دوم بعد کیفری اســت و این بعد کیفری از باب قانون بازار اوراق بهادار و 
ارائه اطالعات خالف واقع و عدم افشای اطالعات است. درصورت اثبات، 

تبعات کیفری برای مدیران مربوطه خواهد داشت.
سهامداران حق شکایت از شرکت بورس را دارند

اسدی به این ســوال که آیا سهامداران شــرکت بورس می توانند به 
دلیل تخلف انجام شــده، از این شــرکت شــکایت کنند یا خیر، پاسخ 
داد: ســهامداران از جهت رســیدگی انضباطی به مــوارد مطروحه در 
دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات و دستورالعمل انضباطی ناشران 
حق شکایت دارند و سازمان در این مورد ورود می کند و درصورت احراز 
تخلف حکم انضباطی صــادر می کند.وی تاکید کرد: ســازمان بورس 
مدیریتی دارد تحت عنوان مدیریت نظارت بــر بورس ها که درصورت 
وقوع تخلف، موارد را به کمیته تخلفات ارجــاع می دهد. درصورتی که 
سهام داران در سامانه های سازمان ثبت شــکایت کنند، این مدیریت 
مسئولیت رسیدگی به آن شکایت و پاسخگویی به سهامداران را بر عهده 

دارد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی:

پیمان شانگهای فتح بابی برای توسعه اقتصادی ایران
 تخم مرغ های خود را در سبد چند کشور غربی قرار نمی دهیم

رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

سرعت رشد تورم ایران در میان ۱۰ کشور نخست جهان!

از کشف تا تکذیب ماینر در سازمان بورس؛

کش و قوس های برکناری مدیرعامل بورس تهران
 

یک کارشناس حقوقی بازار سرمایه؛

سهامداران حق شکایت از شرکت بورس را دارند

وزیر امور اقتصاد و دارایی تورم کنونی کشور را معلول کسری بودجه و 
افزایش پایه پولی در ماه های نخست سال و افزایش نرخ ارز دانست و گفت: 
اقدامات اخیر دولت برای افزایش صادرات نفت، ورود برخی ارزهای بلوکه 
شده و صفرشدن استقراِض جدید از بانک مرکزی، کنترل تورم در ابتدای 
سال آتی را به دنبال خواهد داشت.احســان خاندوزی با اشاره به آمار ارائه 
شده از میزان تورم شهریور ماه اظهار کرد: متأسفانه آمارها نشان می دهد 

در همین یک ماه، ۳/٩ درصد افزایش قیمت  در متوســط اقالم مصرفی 
خانوار رخ داده است که بسیار ناخوشایند اســت و حکایت از نرخ باالیی 
دارد که باید حتماً در ماه های آینده با تدابیر الزم کنترل شــود.وی با بیان 
اینکه سهل انگاری برخی مسئوالن در ماه های پایانی دولت قبل در کنار 
شروع بکار دولتی که در مســیر انتخاب وزرا و انتصاب مدیران جدید قرار 
دارد، مجالی فراهم کرد تا برخی متغیرهای اقتصادی خالف قاعده پیش 

بینی شده حرکت کنند تاکید کرد: مردم باید توجه داشته باشند نتایج هر 
سیاســت اقتصادی در ماه های آینده و با فاصله اثر گذار خواهد بود.وزیر 
اقتصاد در تبیین علت افزایش تورم در ماه های اخیر افزود: چون دولت قبل 
با ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در چهار ماه اول امسال، بودجه را 
گذراند و با اســتقراض از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی در کشور 

شد، طبیعی است آثار این اقدام در ماه های ششم و هفتم سال بروز کند.

وعده آقای وزیر برای کنترل تورم در ابتدای سال آینده از سوی رییس سازمان امور 
مالیاتی؛

دستورالعمل محاسبه مالیات 
خانه های خالی ابالغ شد

رییــس کل ســازمان امــور مالیاتــی 
دستورالعمل نحوه محاســبه مالیات خانه 
های خالی را به ادارات کل امور مالیاتی استان 

ها ابالغ کرد.
به گــزارش اقتصادآنالیــن، امید علی 
پارسا دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات 
واحدهــای مســکونی خالی از ســکنه را 
بــه ادارت کل امور مالیاتی شــهر تهران و 
سایر اســتان ها ذیل ماده ۵۴ مکرر قانون 
مالیات های مســتقیم اصالحیــه ۵ آذر 

١۳٩٩، ابالغ کرد.
بخش هایی از این دستورالعمل به شرح 

زیر است:
١. این دســتورالعمل در ١۵ بند تنظیم 
شده که بر اســاس آن، مالک احراز شرایط 
خالی بودن واحد مســکونی، واقع شدن در 
شــهرهای باالی ١۰۰ هزار نفر و همچنین 
اطالعات دریافتی از سامانه امالک و اسکان 

است.
۲. در ایــن دســتورالعمل، اگــر واحد 
مســکونی در ١۲۰ روز ابتدایی یا انتهایی 
سال خالی از سکنه ولی در سایر ایام سال 
دارای کاربر باشــد، مشــمول این مالیات 

نخواهد شد.
۳. مالیات خانه های خالی شــراکتی به 
نسبت سهم هر شریک، جداگانه محاسبه و 

ابالغ می شود.
۴. مبنای محاسبه نرخ مالیاتی خانه های 
خالی بر اســاس »جدول امالک مشابه« که 
سازمان امور مالیاتی هر سال تدوین می کند، 

خواهد بود.
۵. مأخذ محاسبه مالیات واحدهای خالی 
از سکنه، ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم 
اســت که پس از کســر ۲۵ درصــد هزینه 
استهالک واحد مسکونی، برآورد خواهد شد.

٦. نرخ های ١۲ و ١٨ برابر برای سال های 
دوم و ســوم خالی از ســکنه بودن، صرفاً در 
صورت توالی خالی بودن مسکن است و اگر در 
فاصله بین سال ها، واحد مسکونی پُر شود، در 
صورت خالی شدن در سال های بعد، مجدداً 

به نرخ سال نخست محاسبه خواهد شد.
٧. مالــکان بیش از ۵ خانــه خالی بدون 
احتســاب متراژ )مالک بیــش از ۳۰ دانگ 
مســکن خالی باشد(، مشــمول دو برابری 

نرخ های مذکور است.
٨. مهلــت ارســال برگه هــای مالیاتی 
خانه های خالی در ســال ١۴۰۰، پایان تیر 
ماه سال بعد خواهد بود. اوراق مذکور هم در 
سامانه مؤدیان مالیاتی قابل دسترسی است 
و هم بــرای مالکان این واحدهــا، به صورت 

پیامک ارسال خواهد شد.
٩. جریمــه مالیاتی خانه هــای خالی در 
شــهرهای زیر ١۰۰ هزار نفــر، معادل ۲۰ 
درصد مالیات مذکور در ماده ۵۴ مکرر قانون 

مالیات های مستقیم است.
١۰. امکان اعتراض به مالیات های متعلقه 

طبق قانون مالیات های مستقیم وجود دارد.
١١. در صــورت عدم پرداخــت مالیات 
خانه های خالی، جریمه در نظر گرفته شده 
همراه با اصل مالیات در زمان انتقال ســند 

ملک مورد نظر، از مالک اخذ می شود.

مشکل استرداد مالیات بر 
ارزش افزوده صادرکنندگان 

رفع می شود
معاون اقتصادی رییس جمهــور امروز 
ابالغیه  ای در راســتای حمایت از صادرات 
ابالغ کرد که براســاس آن مشکل استرداد 
مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان رفع 

می شود.
به گزارش اقتصادآنالین، محسن رضایی، 
معــاون اقتصــادی رییس جمهــور امروز 
ابالغیه ای را در راســتای حمایت از صادرات 

غیرنفتی کشور ابالغ کرد.
براساس این ابالغیه رفع استرداد مالیات بر 
ارزش افزوده صادرکنندگان ابالغ شد و بر این 
اساس دیگر استرداد مالیات بر ارزش افزوده 
صادرکنندگان ربطی به ایفای تعهدات ارزی 

نخواهد داشت.
در ایــن ابالغیــه ضوابــط اجرایــی 
سیاســت های ارزی و تجاری برای توسعه 
صــادرات و مدیریــت واردات ذکر شــده و 
همچنین به ضوابط عمومی تجاری و ارزی 
و ضوابط تهاتر کاال با نفــت و میعانات گازی 

اشاره شده است.
 در ماده ١۲ بخش ضوابط عمومی تجاری 
و ارزی آمده اســت که به منظور تســهیل 
مراحل صــادرات وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی موظف اســت، بدون تعیین هر قید و 
شرطی، نسبت به اســترداد مالیات بر ارزش 
افزوده طی یک مــاه از تاریخ برگ خروجی 
صادره توســط گمرک اقدام نماید. معافیت 
مالیات عملکرد صادرکننــده منوط به رفع 

تعهد ارزی می باشد.



هفته نامهبازار سرمایه
3 اقتصادی شماره  201

شنبه   10 مهر 1400 
  سال هفتم

نایب رییس دوم اتحادیه طال و جواهر تهران به اشــاره به کاهش 
جزیی قیمت طال و سکه متاثر از تغییر مسیر بازار ارز بیان کرد: باتوجه 
به مبهم بودن شــرایط سیاســی و آینده برجام، اگر انتظارات تورمی 
کاهش نیابد دوباره شاهد افزایش قیمت دالر و طال خواهیم بود.محمد 
کشتی آرای در گفت وگو با خبرنگار اقتصادآنالین به روند بازار طال در 
اولین روز هفته اشــاره کرد و بیان کرد: اونس در آخرین روز معامالت 

بازار های جهانی با حدود ۳دالر افزایش همراه شد اما از آنجا که بهای 
دالر اندکی پایین آمده و تقاضایی برای طال و سکه وجود ندارد، امروز در 
بازار طال شاهد کاهش جزیی قیمت ها بودیم.نایب رییس دوم اتحادیه 
طال با اشاره به وضعیت تقاضا در زمان افزایش و کاهش قیمت ها اظهار 
کرد: رکود بازار تحت تاثیر باال بودن ســطح انتظارات تورمی ناشی از 
حواشی برجام تشدید شده، از همین رو نه هفته گذشته که قیمت ها 

افزایش یافت و نه حاال که روند بازار نزولی شــده، تقاضا تغییر نکرده و 
همچنان حجم معامالت به شدت کم است.به گفته کشتی آرای ، انتظار 
می رود با پایان یافتن ماه صفر تقاضا اندکی افزایش یابد، ضمن اینکه بر 
اساس تجربه، سرمایه گذاران بیشتر در نیمه دوم سال اقدام به خرید 
طال و سکه می کنند و به همین دلیل پیش بینی می شود در روز های 

آینده بازار از رکود فعلی خارج شود.

 پیش بینی قیمت طال با تغییر مسیر دالر 
خبرمیز خبر 

رئیس اداره امور نهادهای مالی 
خدمات دهنده سازمان بورس و 

اوراق بهادار توضیح داد:
چگونگی دریافت 

مجوز »تاسیس« مشاور 
سرمایه گذاری نوع دوم

دستورالعمل تاســیس و فعالیت مشاور 
ســرمایه گــذاری نــوع دوم و همچنین 
اساسنامه شرکت مشاور سرمایه گذاری نوع 
دوم ابالغ شد. شرکت مشاور سرمایه گذاری 
نوع دوم در قالب شــرکت سهامی خاص و از 
مصادیق شرکت های مشاور سرمایه گذاری 
موضوع بند ١٦ مــادۀ ١ قانون بــازار اوراق 

بهادار جمهوری اسالمی ایران است.
رئیس اداره امور نهادهای مالی خدمات 
دهنده ســازمان بورس و اوراق بهادار با بیان 
مطلب باال بــه پایگاه خبری بازارســرمایه 
)ســنا( گفت: دســتورالعمل تاســیس و 
فعالیت مشاور ســرمایه  گذاری نوع دوم در 
راستای ســاماندهی فعاالن حوزه مشاوره 
ســرمایه گذاری در فضای مجازی طراحی 
شده است. این دستورالعمل از طریق تسهیل 
در میزان سرمایه شرکت، فرآیند تأسیس، 
حداقل شرایط الزم موسسان و فرآیند ثبت 
و فعالیت، شرایط الزم جهت دریافت مجوز 
تاسیس شرکت مشاور سرمایه گذاری نوع 
دوم را تسهیل و تسریع کرده است، بطوریکه 
سرمایه این شرکت ها ۵۰ میلیون تومان در 
نظر گرفته شــده و عالوه بر آن فرآیند ارائه 
مجوز نیز کوتاه تر شده اســت؛ با این وجود 
تالش شــده تا الزامات و نظارت مناسب در 

انجام این موضوع به طور کامل رعایت شود.
محسن عرب زاده، ســاماندهی فعاالن 
مشاوره در فضای مجازی را از اهداف تشکیل 
شرکت های مشاور سرمایه گذاری نوع دوم 
دانســت و گفت: مبنای دیگر راه اندازی این 
شــرکت ها، امکان نظارت سازمان بورس بر 
فضای مجازی و فعالیت بدون مجوز اســت 
که باید در قالب قرارداد مشــخص براساس 
دستورالعمل مذکور و تحت نظارت سازمان 
بورس و اوراق بهادار انجام می شــود. براین 
اســاس، فعاالن و اشــخاصی که در فضای 
مجــازی در حــال ارائه خدمات مشــاوره 
ســرمایه گذاری به بازار ســرمایه هستند، 
ذیل مقررات خاصی قرار گرفته و نظارت می 

شوند.
او بیان کرد: موضوع تاســیس و تنظیم 
مقررات شرکت های مشاور سرمایه گذاری 
نوع دوم از اردیبهشــت ماه ســال جاری و 

براساس نیاز روز بازار مطرح شد.
این کارشناس بازارســرمایه در ادامه 
تصریح کرد: شــرکت  های مشاور سرمایه 
 گذاری نوع دوم در قالب شــرکت سهامی 
خاص نزد اداره ثبت شــرکت  ها ثبت می 
 شــوند و موضوع فعالیت آنها نیز شامل ۳ 
حوزه، »توصیه به خریــد و فروش یا نگه-

داری اوراق بهــادار، تحلیــل روند قیمت 
یا عرضه و تقاضــای اوراق بهــادار و ارائه 
خدمات آموزشی مرتبط با بازار سرمایه« 

را در بر می گیرد.
او گفت: بــا توجه به اســتراتژی اتخاذ 
شــده در ســازمان بورس و اوراق بهادار 
در حوزه نهادهــای مالی، نظــارت  های 
پیشــینی تسهیل شــده، اما نظارت های 
پســینی یعنــی نظارت هایی کــه بعد از 
شــروع فعالیت های نهاد مالی اتفاق می 

افتد تقویت می شود. 

پاسخ مدیرعامل شرکت مدیریت 
فناوری بورس در خصوص کندی 

1۰ دقیقه ای معامالت امروز:
فروش پر حجم »کیمیاتک« 

معامالت را کند کرد
کنــدی معامالت امروز بــه دلیل حجم 
باالی ســفارش نماد »کیمیاتــک« بوده و 
اکنون معامالت به روال عادی برگشته است.

مدیر عامل شــرکت مدیریــت فناوری 
بورس با بیان مطلب فــوق به پایگاه خبری 
بازارســرمایه )ســنا(، گفت: حجم باالی 
سفارشــات نماد کیمیاتک کل معامالت 
بورس تهران را با کنــدی مواجه کرد، البته 
معامالت در فرابورس با هیچ خللی رو به رو 

نبود.
روح اهلل دهقان توضیح داد: براین اساس، 
معامالت نمادهای بورس تهران بین ساعت 
های ٩ و ۲۰ دقیقه تا ٩ و ۳۰ دقیقه به مدت 
١۰ دقیقه دچار کندی بــود که بعد از انجام 
معامــالت »کیمیاتــک« بــه روال عادی 

برگشت.
وی افزود: حجــم زیاد ســفارش های 
در نمادهــای معامالتی معموال سیســتم 
معامالتی را دچار مشکل می کند. این اتفاق 
به خصوص در نمادهایی کــه عرضه  اولیه 
داشــته بیشــتر رخ می دهد؛ به این معنی 
که زمانی که ســهام داران عرضه اولیه قصد 
فروش سهمی را دارند، معموال بازار با چنین 
فشار موقتی مواجه می شود که البته در مدت 

کوتاهی رفع می شود.

مدیرعامل سبدگردان اعتبار 
مطرح کرد؛

»بازارگردان«؛ ضرورتی 
برای بازار سرمایه

در شــرایط کنونی، با توجه بــه الزامات 
ســازمان بورس و اوراق بهادار و تعهد بیشتر 
ناشــران نســبت به سهام شــرکت خود و 
گسترش ابزارهای ارتباطی میان سهامداران 
و مدیران شــرکت ها، بازارگردانی بیش از 

پیش با استقبال ناشران مواجه شده است.
مدیرعامل سبدگردان اعتبار در گفت وگو 
با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، 
مهم ترین نقــش بازارگردانــان را در بازار 
سرمایه، کمک به نقدشوندگی سهام دانست 
و گفت: بازارگردانان با منابــع مالی، دانش 
و تخصصی که در اختیــار دارند، به صورت 
حرفه ای بر سهامی خاص فعالیت می کنند. 
این اقدام افزون بر نقدشوندگی آن سهم، به 

افزایش عمق بازار نیز کمک می کند.
محمد کفاش پنجه شــاهی افزود: یکی 
از وظایف بازارگردانان، به تعادل رســاندن 
سهم است. به این معنی که آنها هنگامی که 
تقاضا برای فروش زیاد است، اقدام به خرید 
می کنند و در زمانی کــه تقاضا برای خرید 
باالست، اقدام به فروش می کنند. این اقدام 

آنها به روان شدن معامالت می انجامد.
وی با بیان اینکه بازارگردانان در کشــف 
قیمت ذاتی سهم نیز ایفای نقش می کنند، 
تصریــح کــرد: الزمه ایــن امــر، فعالیت 
حرفه ای و اصولی بازارگردانان اســت. این 
»پیش شــرط« در حقیقت همان فلسفه 
وجودی بازارگردانان اســت. به بیانی دیگر، 
بازارگردانان متخصصانی هستند که منابع 
مالی را برای تعادل و نقدشــوندگی سهمی 

خاص صرف می کنند.
مدیرعامل سبدگردان اعتبار در همین 
راســتا ادامه داد: طبیعی است زمانی که بر 
ســهامی به صورت حرفه ای تمرکز شــود، 
اطالعاتی همچون رونــد قیمت، وضعیت 
شــرکت و اطالعات دیگر بررسی می شوند. 
در نتیجه، قیمت ارزش ذاتی سهم به شیوه  
کارشناسی استخراج می شود و در جایی که 
سهم از قیمت ارزش ذاتی خود فاصله مثبت 

یا منفی می گیرد، وارد عمل می شوند.

با تشکیل تیم مذاکره کننده 
جدید؛

دریافت اخبار مثبت در بازار 
سرمایه دور از ذهن نیست

با تشــکیل تیم مذاکره کننــده و رفع 
تحریم هــا، امید برای تعــادل قیمت دالر، 
بیشتر شده و بازگشت ثبات به بازار و احتمال 

آرامش نسبی در بازار به وجود می آید.
یک تحلیل گر اقتصادی به پایگاه خبری 
بازار ســرمایه )ســنا(، گفت: وضعیت دالر 
همیشه به عنوان یکی از مسائل مهم، توسط 
تحلیل گران مورد بحث و بررسی قرار گرفته 
و روش های متفاوتی برای تحلیل آن وجود 

دارد.
محمد حسین مجیدی با اشاره به اینکه، 
تورم داخلی و رشد نقدینگی، بیشترین تاثیر 
را در قیمت دالر دارنــد، عنوان کرد: با وجود 
۴۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در کشــور، 
عدد مــورد نظر برای نقدینگــی به صورت 
دالری باید بین ١٧۰ تــا ١٨۰ میلیارد دالر 
باشد تا تعادل ایجاد شده و قیمت دالر به ۲۵ 

تا ۲٦ هزارتومان برسد.
وی بــا بیان اینکــه با قیمــت ۲۵ تا ۲٦ 
هزارتومان دالر، نقطه تعادلی بنیادی قیمت 
دالر مشخص می شود، اظهار کرد: مذاکرات 
و رفع تحریم ها تاثیر بسیاری بر قیمت دالر 
دارد به طــوری که اگر تیــم مذاکره کننده 
تشکیل شــود، شــاهد خبرهای مثبت در 
بحث مربوط بــه قیمــت دالر و عرضه آن 

خواهیم بود.
مجیدی در ادامه با اعالم اینکه در صورت 
نامساعد بودن شرایط ، با کاهش عرضه دالر 
و عدم آزاد کردن منابع مواجه خواهیم بود، 
افزود: در حال حاضر شــرایط فعلی تعادلی 
اســت و امید برای دریافت اخبار مثبت در 

حوزه بازار سرمایه دور از ذهن نیست.
این کارشــناس بازار ســرمایه، هدایت 
نقدینگی با هدف کمک به رونــق تولید را 
موجب کنترل تورم دانســت و تصریح کرد: 
ضرورت دارد با هدایت نقدینگی به ســمت 
بازار سرمایه، شــاخص های تولید و اقتصاد 
کالن کشــور را افزایش داد.وی اعالم کرد: 
با مدیریت صحیح نقدینگی و هدایت آن به 
بازارهای مولدی چون بازار سرمایه، تولید نیز 
رونق گرفته و تورم سیر نزولی به خود خواهد 
گرفت.به گفته مجیدی؛ اگــر تیم مذاکره 
کننده تشکیل و از هر طرحی برای برداشتن 
تحریم ها استفاده شود، به طور حتم شاهد 
هدایت منابع به سمت بازار سرمایه، کنترل 
نقدینگی، تزریق پول به صورت مستقیم در 
اقتصاد کشــور، حمایت از تولید به صورت 
گسترده و حاکم شدن آرامش نسبی در بازار 

خواهیم بود.

یک تحلیلگر بازار سرمایه مطرح کرد؛
حفظ ارزندگی سهم؛ کارکرد اصلی بازارگردانان

از نگاه یک استاد دانشگاه؛
زیانی که قیمت گذاری دستوری تنها مقصر آن است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

بهارستان؛ همگام و همراه سازمان بورس برای رونق بازار سرمایه

فلسفه وجودی بازارگردانان، جلب اعتماد عمومی 
سرمایه گذاران نســبت به ارزندگی سهم در یک بازه 

زمانی مشخص است.
یک تحلیلگر بازار سرمایه در گفت وگو با خبرنگار 
پایگاه خبری بازار ســرمایه )ســنا(، از بازارگردانان 
به عنوان بیمه گران سهام یاد کرد و گفت: بازارگردانان، 
قیمت ســهم را در یــک محدوده  مشــخص برای 
سرمایه گذاران بیمه  می کنند. افزون بر بیمه سهام، 
در صورت در اختیار قــرار دادن ابزارهایی همچون 
اوراق تبعی که در بازارگردانی پیش بینی می شــود، 
بازارگردانــان می توانند ســود متعارفــی را برای 

سرمایه گذاران به دست آورند.
محمدعلی احمــدزاد  اصل افــزود: اوراق تبعی 
هم می توانند برای تامین مالی به کار برده شــوند و 
هم ابزاری مناســب برای بیمه کردن سهام هستند. 
این اوراق مبتنی بر دارایی مالی هســتند که در یک 
محــدوده قیمتی و طی زمانی مشــخص منتشــر 

می شوند.
به گفته وی، روان کردن معامالت و نقدشوندگی 
سهم از جمله چالش های مهمی است که به عملکرد 

بازارگردانان باز می گردد.
این تحلیلگر بازار سرمایه توجه به ارزندگی سهام 

را مؤلفه اساسی در آغاز بازارگردانی خواند و تصریح 
کرد: در آغاز فعالیت بازارگردانی الزم است به ارزندگی 
سهام توجه شود. به بیانی دیگر، سطحی که نقطه آغاز 
بازارگردانی برای ســهم هایی که از ابتدا بازارگردان 
نداشته اند، الزم است در نظر گرفته شود، »ارزندگی 

سهام« است.
وی ادامه داد: ســطح ارزندگی، کمک می کند تا 
قیمت سهام متناسب با روند ارزندگی آن رشد کند 

و از نوســانات آنی و هیجانی جلوگیری می کند و در 
نتیجه، به اعتماد عمومی سهامداران نیز صدمه وارد 

نمی شود.
احمدزاد اصل با اشــاره به ضــرورت بازارگردانی 
به موقع ســهم، تاکید کرد: برخی از مشکالتی که در 
ارتباط با نقدشوندگی سهم ها مشاهده می شود، به 
فقــدان بازارگردانی به موقع آن ســهم بازمی گردد. 
گاه بازارگردانان زمانی وارد عمل می شوند که سهم، 

ارزش ذاتی خود را از دست داده و بی اعتمادی عمومی 
نسبت به آن وجود دارد.

وی تشخیص ســقف و کف قیمت سهم از سوی 
بازارگردان را مهم تلقی کرد و گفت: بازارگردان باید 
بر اساس کف و سقف قیمتی سهم، معامالت در بازار 
را جهت بدهد و از نوسانات غیرمتعارف در آن اجتناب 
کند. همچنین به منظور پیشــگیری از نوســانات 
غیرمتعارف سهم، بازارگردانان باید ورود و خروج افراد 

در سهمی که بازارگردان آن هستند را رصد کنند.
این تحلیلگر بازار ســرمایه نقش بازارگردانان در 
نقطه حمایتی و مقاومتی ســهم ها به طور خاص و 
شاخص به طور عام را حایز اهمیت خواند و اذعان کرد: 
برای اینکه بازارگردانــان بتوانند در این هنگام نقش 
موثری ایفا کنند، الزم است سهم هایی که بازارگردانی 
بر آنها انجام می شود از ارزندگی کافی برخوردار باشند 
و همچنین، منابــع مالی کافی در اختیــار آنها قرار 

بگیرد.
به گفته وی، سهولت در دریافت مجوز، حمایت و 
پشتیبانی قانونی نهادهای مالی بازار سرمایه همچون 
سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت های بورس اوراق 
بهادار تهران و فرابــورس از بازارگردانان برای عبور از 

نقطه حمایتی یا مقاومتی بازار بسیار اهمیت دارد

بازار بدون توجه به نرخ کاالهایی که شــامل قیمت گذاری دستوری 
است راه خودش را می رود و خریداران اغلب ناگزیرند نیاز خود را به قیمت 
حتی باالتر از نرخ های اعالمی تهیه کننــد. بنابراین، رانت های قیمتی 
ناشی از قیمت گذاری دستوری فقط به مجموعه  گروه ها و افراد محدود 

می رسد در حالیکه زیان قیمت گذاری عمدتاً به عموم مردم می رسد.
فرهاد استرآباد اســتاد کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه دخالت 
دولت در بازار از طریــق افزایش و کاهش دســتوری قیمت تولیدات، 
صحیح نیســت، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(،  گفت: هر 
کاهش و افزایش دستوری قیمت ها، می تواند، منافع هزاران یا چند صد 
هزار سهامدار را تحت تأثیر قرار می دهد، بنابراین به رسمیت شناختن 
مکانیزم کشف قیمت  رقابتی و واقع بینانه در بازار، از الزامات بسیار مهمی 

است که مسووالن دولتی ، باید آن را  مراعات کنند.
وی تاکید کــرد: مداخالت دولت و قیمت گذاری دســتوری، گاهی 

رانت های بزرگی ایجاد می کند که بخشی از آن نیز نصیب شرکت های 
خصوصی و سهامدارانشان می شود.

استرآباد عنوان داشت: برخی فروشندگان در برخی صنوف به قیمت 
عرضه های بورسی توجه نمی کنند. برای آنان مهم نیست عرضه بورسی 
در برخی محصوالت به چه قیمتی بوده اســت و آیا محصول موجود در 

بازار از همان محصول و با همان قیمت تهیه شده یا خیر؟
به گفته این استاد دانشگاه زیانی که از قیمت گذاری حاصل می شود 

متوجه عموم مردم شده و سود آن به عده اندک و خاصی می رسد. 
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا قیمت گذاری باعث می 
شود کاال ارزانتر به دســت مردم برسد، افزود: تعیین دستوری قیمت ها 
نمی تواند به  عنوان یک مکانیزم موثر برای حمایت از مصرف کنندگان 
اجرایی شــود و از طرفی اعتماد به ســاز و کار بــازار بهترین روش برای 
مدیریت قیمت ها خواهد بود. در واقع با استفاده از قیمت گذاری مبتنی 

بر عرضه و تقاضا و جلوگیری از تقاضای کاذب در بازار می توان به تنظیم 
بازار به صورت موثر دست یافت.

 به گفته این کارشــناس؛ در روش قیمت گذاری دستوری، اعتقاد بر 
آن است که فروشنده قصد گران فروشی دارد و نیاز است کنترل قیمت 
در زمان فروش اعمال شــود. این روش معموال پاســخگو نبوده است 
و قیمت های تعیین شده فقط روی کاغذ و در بخشنامه ها باقی خواهد 
ماند و عمال تاثیری در بازارها نخواهد داشت و بیشتر سبب آشفتگی در 
این بازارها خواهد شد.استر آباد با اشــاره به تاثیر نرخ گذاری دستوری 
در کیفیت محصوالت بیان داشت: بررسی ها  نشــان داده که سیاست 
قیمت گذاری، انگیــزه ایجاد رقابــت و تکمیل گام های توســعه را در 
کسب وکار سلب کرده است و این نوع نگاه که برای بسیاری از مسووالن 
اجرایی طرفداران زیادی دارد، همانند ســقف شیشه ای است که دیده 

نمی شود اما در عمل پاشنه آشیل بهبود فضای کسب  وکار شده است

مجلس شورای اسالمی موظف است ســازمان بورس را در مسیر 
تحقق اهداف اصلی و بنیادی با محور رونق بازار حمایت کند.

سید ناصر موسوی الرگانی نماینده مردم فالورجان با بیان اینکه 
سرمایه گذاری های بازار بورس و سرمایه باید به سمت تولید هدایت 
شود تا اعتماد ســازی مردم در این بازار بیش از پیش افزایش یابد، به 
خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه )ســنا( گفت: به منظور اعتماد 
ســازی بیشــتر مردم به بازار، دولتمردان ما موظف هستند تعریف 

درستی از جایگاه بورس و بازار سرمایه در کشور داشته باشند.
وی بر آموزش سهامداران خرد و ارائه اطالعات الزم به آنان تاکید 

کرد و افزود: عدم آموزش های الزم به سهامداران خرد و اطالعات الزم 
منجر به ضرر و زیان سهامداران می شود بنابراین الزم است امروزه به 

جای شعار دست به عمل زده و بازار را از این دست مسائل نجات دهد.
موسوی الرگانی بر ضرورت مستقل شدن سازمان بورس و اوراق 
بهادار و عدم وابستگی به دولت نیز اشاره کرد و گفت: اینکه گفته می 
شــود بورس باید زیر نظر وزارت اقتصاد نباشد یک شعار نیست بلکه 
واقعیتی است که باید به حقیقت تبدیل شود و سازمان باید مستقل 
عمل کند و از وابستگی به دولت خارج شود تا برای سازمان تصمیم 

گیری نکند.

این نماینده یادآور شد؛ با شفاف سازی در بازار سرمایه می توان از 
وقوع برخی بحران ها جلوگیری به عمل آورد به طور مثال شــرکتی 
در بازه زمانی ۴ یا ۵ ســاله تعطیلی به یکباره ارزش سهام آن در بازار 
سرمایه ۵ برابر می شــود، این موضوعات از جمله مباحثی است که 
باید به آن رسیدگی کرد.موسوی الرگانی تصریح کرد: دولت به جای 
چشم دوختن به سرمایه مردم باید خود جهت تامین بودجه کشور 
برنامه ریزی کند.وی در پایان بر جبران خســارت برای حقیقی ها 
و صاحبان ســهام های خرد تاکید کرد و گفت: این موضوع می تواند 

رونق و اعتماد را به بازار برگرداند.

رئیس قوه قضاییــه به »کمیته فرادســتگاهی 
رسیدگی به مطالبات بانک ها« برای ارائه راهکارهای 
افزایش اختیارات و کارآمــدی این کمیته، مهلت دو 
هفتــه ای داد و تاکید کرد: حمایــت از تولید وظیفه 
اصلی بانک ها است.به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه 
قضاییه، یکــی از ویژگی های مهــم دوران »تحول و 
تعالی« قوه قضاییه، تقویت رویکردهای کارشناسی و 
فنی در پرداخت به موضوعات قضائی و حقوقی استبر 
همین اساس حجت االسالم و المسلمین غالمحسین 
محســنی اژه ای با ورود کارشناســی و تخصصی به 
موضوعات، در تالش اســت دالیل، ریشه ها و عوامل 
اصلی برخی چالش های موجود در کشــور را از میان 
بردارد.»سلسله جلسات بررســی تخصصی و فنی 
چالش ها« تدبیری است که اولین جلسه آن با موضوع 
پرونده های کثیرالشاکی در حضور رئیس قوه قضاییه 
و با بررسی مصداقی یکی از این پرونده ها برگزار شد و 
حاال در ادامه همین روند حجت االسالم والمسلمین 
اژه ای به سراغ مسئله مهم معوقات بانکی و همچنین 
وظیفه بانک ها در حمایت از تولید رفته است.به همین 
منظور جلسه ای با »کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به 
مطالبات غیر جاری بانک ها« با حضور مسئولین عالی 
قضایی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطالعات، 
سازمان اطالعات سپاه پاســداران انقالب اسالمی، 
مدیران عامل بانک ها تشکیل شد تا مسئله مطالبات 
معوق بانکی و وظیفه مهم بانک ها در حمایت از تولید 
از ابعاد مختلف و در حضور رئیس قوه قضائیه بررسی 
و برای حل اساسی و ریشــه ای آن تدبیری اندیشید 
شــود.رییس قوه قضاییه در این نشســت گفت: این 
کمیته از سال ٩۳ تا کنون تشکیل شده است عنوان 
شده که ١٦۳ جلسه هم برگزار کرده است که طی این 

جلسات به ١۲ پرونده رسیدگی کرده است رسیدگی 
به این تعداد پرونده نشــان می دهــد که این کمیته 
در اهداف خیلــی موفق نبوده اســت و تعداد باالیی 
از موضوعات که در کشــور مســاله ایجاد کرده مورد 
بررسی قرار نگرفته اســت.وی افزود: سوال می کنم 
آیا از ســال ٩۳ تاکنون به مجموعه ای از آســیب ها 
رسیده اید که بشود دســتورالعمل در مورد حل این 
چالش ها تهیه کرد؟حجت االســالم و المســلمین 
محسنی اژه ای از اعضای کمیته این پرسش را مطرح 
کرد که ایا در فرایند وصول مطالبات بانکی مالحظه 
حمایت از تولید و تولید کنندگان هم صورت گرفته 
است؟رئیس عدلیه با اشاره به اینکه حمایت از تولید 
داخلی بر همه دســتگاه ها الزم اســت خاطرنشان 
کرد:حمایت از تولید یکــی از وظایف اصلی بانک ها 

می باشد و در این زمینه باید به صورت عملی فعالیت 
داشت.حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در 
نشست با کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات 
غیرجاری بانک ها اضافه کرد: حمایت جدی از تولید 
در شــرایطی که درگیر جنگ اقتصادی با دشــمن 
هســتیم بر همه واجب اســت و بانک ها از پایه های 
اصلی حمایت از تولید داخلی هستند و مدیران نظام 
بانکی باید مســئولیت خود را در مقابله با تحریم ها و 
کمک به فعاالن اقتصادی و تولید داخلی ایفا کنند.

وی تاکید کرد: در وصول مطالبــات باید مراقب بود 
هیچ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل نشــود و 
اگر آسیبی در نحوه پرداخت تسهیالت و هزینه کرد 
آن و وصول مطالبات از ابربدهکاران وجود دارد باید 
راه حل آن با کمک مجلس و بانک مرکزی تبدیل به 

یک قانون و دســتورالعمل شود.رییس عدلیه افزود: 
کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک ها 
در وصول معوقات بانکــی باید حقوق همه طرفین را 
متناسب با حقی که دارند رعایت کند؛ حتی حقوق 
مشتری را، اما کســی نباید به نام تولید سوء استفاده 
کند.وی اضافــه کرد: اگر کســی که به نــام تولید 
تســهیالت می گیرد، اما آن را صرف سرمایه گذاری 
در حوزه ارز، ســکه، زمین و مسکن می کند مرتکب 
دو تخلف شــده؛ هم در هزینه کرد تسهیالت تخلف 
کرده و هم در بــازار اخالل ایجاد کــرده که ضررش 
بیشتر از تأخیر در تسویه حساب با بانک است.رییس 
قوه قضاییه تصریح کرد: همه موظف به مبارزه با فساد 
بانکی هستیم، اما مدیران بانک ها باید پیشگام مبارزه 
باشند، فرقی نمی کند مدیر و کارمند بانک یا مشتری 
یا ضابط و قاضی مرتکب فساد، تخلف و سوءاستفاده 
شود؛ اگر با فاسد، متخلف و سوء استفاده گر برخورد 
نکنیم فساد به دیگر بخش ها هم سرایت می کند.وی 
تصریح کرد: اگر مدیران عامل یا مدیران شعب بانکی 
از سوی برخی افراد متنفذ برای پرداخت تسهیالت به 
افراد سفارش شده تحت فشــار هستند، باید از آن ها 
در برابر این اعمال نفوذها حمایت شــود تا مجبور به 
انجام اقدام خالف قانون نشــوند. اگر کسی مرتکب 
لغزش یا سواستفاده شــد باید با او برخورد صحیح، 
سازنده و بازدارنده شود. وقتی کسی مرتکب تخلفی 
شــده که با یک تذکر یا برخورد ایذایی رفتارش قابل 
اصالح است نباید با مانند مجرم برخورد کرد.در پایان 
رییس دســتگاه قضا مهلت دو هفتــه ای به کمیته 
فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک ها برای ارائه 
راهکارهای تقویت و افزایــش اختیارات و کارآمدی 

این کمیته تعیین کرد

رئیس قوه قضاییه: حمایت از تولید وظیفه اصلی بانک ها است
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خبر

با 11 هزار واحد افزایش به 
ثبت رسید؛

سبزپوشی شاخص بورس 
در نخستین چهارشنبه پاییز

امــروز،  معامــالت  جریــان  در 
)چهارشــنبه، هفتم مهر ماه( شاخص 
کل بورس تهران با افزایــش ١١ هزار و 
۵٧۴ واحدی به رقم یک میلیون و ۴۳٧ 
هزار واحد رسید و شاخص هم وزن با یک 
هزار و ۲۴٩ واحد کاهش، رقم ۴۲۰ هزار 

و ٧٩٨ واحد را به ثبت رساند
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه 
)ســنا(، برپایه معامالت واپســین روز 
هفته، بیش از ٧ میلیارد و ٨٧١ میلیون 
ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
٦٧ هزار و ۴٧٨ میلیارد ریال دادوســتد 

شد.
شــاخص بازار اول افزایــش ٩ هزار 
و ۴٩٨ واحدی و شــاخص بــازار دوم، 
افزایش ۲۰ هزار و ١۴۲ واحدی را تجربه 

کردند.
همچنین گروه شیمیایی با ۲٨١ هزار 
و ١٦۰ معاملــه به ارزش ٩ هــزار و ١۰۵ 
میلیــارد ریال، گروه کانه هــای فلزی با 
٦١ هزار و ۳٩٨ معامله بــه ارزش ٦ هزار 
و ١٧۵ میلیارد ریــال، گروه خودرو با ٧١ 
هــزار و ٨۲٩ معامله بــه ارزش ۴ هزار و 
۳٧٧ میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با 
١١٨ هزار و ۵١٨ معامله به ارزش ۴ هزار 
و ۳۲١ میلیارد ریال و گروه فراورده های 
نفتی با ۴۵ هزار و ۲٦٧ معامله به ارزش ۳ 
هزار و ٩٩۵ میلیارد ریال در صدر برترین 

گروه ها قرار گرفتند.
شــرکت گســترش نفــت و گاز 
پارســیان با یــک هــزار و ۴٨۵ واحد، 
شــرکت ســرمایه گذاری غدیر با یک 
هزار و ۲۴۰ واحد، شــرکت پتروشیمی 
پردیس با یک هزار و ۲۲١ واحد، شرکت 
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 
تامین با یــک هزار و ۳ واحد و شــرکت 
پتروشــیمی جم با ٩٦٦ واحد بیشترین 
تاثیــر مثبت را بر رشــد شــاخص کل 

داشتند.
در مقابل، شــرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو با ۴۲۳ واحد، شرکت مخابرات 
ایران با ۲۲١ واحد، گروه دارویی برکت با 
١٧٨ واحد، شرکت بورس کاالی ایران با 
١۵٦ واحد و شرکت پاالیش نفت تهران 
با ١۴٧ واحد بیشــترین تاثیر منفی را بر 

شاخص بورس داشتند

در جریان معامالت بورس 
تهران رقم خورد؛

حرکت معکوس شاخص 
کل و شاخص هم وزن

در جریان معامالت امروز، )سه شنبه، 
ششم مهر ماه( شــاخص کل با افزایش 
٧۳۲ واحدی به رقم یک میلیون و ۴۲۵ 
هزار واحد رسید و شاخص هم وزن با یک 
هزار و ۴۰٩ واحد کاهش، رقم ۴١٩ هزار 

و ۵۵۰ واحد را به ثبت رساند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه 
)ســنا(، برپایه معامالت چهارمین روز 
هفته، بیش از یک میلیارد و ۳٧۵ میلیون 
ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۴٨ هزار و ۳۰٩ میلیارد ریال دادوســتد 

شد.
شــاخص بازار اول افزایــش ۳ هزار و 
١۴۰ واحدی و شاخص بازار دوم، کاهش 

٦ هزار و ٦١٧ واحدی را تجربه کردند.
همچنیــن گروه شــیمیایی با ٧۰١ 
هزار و ٧۴۴ معامله به ارزش ٦ هزار و ۵۳ 
میلیارد ریال، گروه فراورده های نفتی با 
۵٧ هزار و ۲۵۴ معاملــه به ارزش ۴ هزار 
و ٧۵٨ میلیارد ریــال، گروه خودرو با ٦٨ 
هزار و ٨١۴ معامله به ارزش ۳ هزار و ٨٨١ 
میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با ١۳٨ 
هزار و ٦۵۲ معامله به ارزش ۳ هزار و ٧۴۰ 
میلیارد ریال و گــروه بانک ها با ۲١ هزار 
و ۴۰٧ معامله بــه ارزش یک هزار و ٧١۴ 
میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار 

گرفتند.
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان 
با یک هزار و ۲۵٩ واحد، شرکت پاالیش 
نفت بندرعباس با ٨٦٩ واحد، شــرکت 
ســرمایه گذاری غدیر بــا ۵١٩ واحد، 
شرکت پتروشیمی شیراز با ۴٧٧ واحد و 
شرکت پاالیش نفت تهران با ۴۲٩ واحد 
بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص 

کل داشتند.
در مقابل، شــرکت فــوالد مبارکه 
اصفهــان بــا ۴۳٧ واحد، گــروه مپنا با 
۴١٨ واحد، شــرکت فوالد خوزستان با 
۳٨۵ واحد، شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس بــا ۳۵٧ واحد و بشــرکت 
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 
تامین با ۳۰۴ واحد بیشترین تاثیر منفی 

را بر شاخص بورس داشتند.

خبر

با 36 هزار واحد افزایش به ثبت رسید؛
سبزپوشی شاخص بورس در مهرگان

در نشست هم اندیشی شرکت های سبدگردان بررسی شد؛
تشکیل کانون شرکت های سبدگردانی؛ آری یا خیر؟

بر اساس آمارهای شهریور 1۴۰۰؛

بیش از ۲۲۲ هزار نفر در سجام احراز هویت شدند

در جریان معامالت امروز، )شنبه، دهم مهر ماه( 
شــاخص کل بورس تهران با افزایش ۳٦ هزار و ۴٩٦ 
واحدی به رقم یک میلیون و ۴٧۳ هزار واحد رســید 
و شــاخص هم وزن با ۴ هزار و ۳١ واحد افزایش، رقم 

۴۲۴ هزار و ٨۲۵ واحد را به ثبت رساند
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، برپایه 
معامالت نخســتین روز هفته، بیش از ٧ میلیارد و 
١١۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 

٧۳ هزار و ۳٩١ میلیارد ریال دادوستد شد.شاخص 
بازار اول افزایش ۳۰ هزار و ۵٧۵ واحدی و شــاخص 
بازار دوم، افزایش ٦١ هــزار و ۵٧۵ واحدی را تجربه 
کردند.همچنین گروه شیمیایی با ١۵۳ هزار و ۴۰٩ 
معامله به ارزش ٩ هزار و ۳١٩ میلیــارد ریال، گروه 
فراورده های نفتی با ٦۲ هزار و ١۰۰ معامله به ارزش 
٧ هزار و ١٨۴ میلیــارد ریال، گروه فلزات اساســی 
با ١۲۴ هــزار و ١۵۰ معامله بــه ارزش ۵ هزار و ٨٩۳ 

میلیارد ریال، گروه خودرو با ٨۴ هزار و ۲٨۳ معامله 
به ارزش ۴ هزار و ٦۴٨ میلیارد ریال و گروه کانه های 
فلزی با ۴٦ هزار و ۴٧۰ معاملــه به ارزش ۴ هزار و ١۳ 
میلیارد ریال در صدر برتریــن گروه ها قرار گرفتند.

شرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس با ۳ هزار و 
٦۴۲ واحد، شــرکت فوالد مبارکه اصفهان با ۳ هزار 
و ٦۲ واحد، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با یک 
هزار و ٧٨١ واحد، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

با یک هزار و ٧۴١ واحد و شرکت گسترش نفت و گاز 
پارسیان با یک هزار و ٧۰۳ واحد بیشترین تاثیر مثبت 
را بر رشد شــاخص کل داشــتند.در مقابل، شرکت 
سیمان فارس و خوزستان با ٦۳ واحد، شرکت آسان 
پرداخت پرشــین با ۵٧ واحد، شــرکت آلومینیوم 
ایران با ۴٨ واحد، شــرکت ایران خودرو با ۴۵ واحد و 
شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با ۴۵ واحد 

بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.

ســازمان بورس و اوراق بهــادار، میزبــان یکی دیگر از جلســات 
»هم اندیشی شرکت های سبدگردان« بود. در این جلسه معاون نظارت بر 
نهادهای مالی سازمان و مدیران عامل شرکت های سبدگردان و فعاالن 
بازار سرمایه حضور داشتند و پیرامون تشکیل کانونی برای سبدگردانان 

به بحث و بررسی پرداختند.
مدیر عامل ســبدگردان »داریوش« در گفت و گو بــا پایگاه خبری 
بازارسرمایه )سنا(، موضوع آخرین نشســت هم اندیشی شرکت های 
سبدگردان را تشکیل کانون یا یک نهاد صنفی پیگیری کننده مسایل 
ســبدگردان ها عنوان کرد و افزود: مدتی است با توجه به سیاست های 
سازمان بورس و اوراق بهادار و برنامه توسعه اعالمی از سوی رییس این 
سازمان، دکتر دهقان دهنوی، تعداد ســبدگردان ها افزایش پیدا کرده 
است. بنابر قانون اگر در یک رسته مالی ١۰ نهاد فعالیت و حضور داشته 

باشند، آن رسته می تواند »کانون« تشکیل دهد و تقاضای خود را در این 
رابطه برای بررسی های الزم به سازمان بورس تحویل دهد.  

همایون دارابی تصریح کرد: در این نشســت و بــا حضور حدود ۳۰ 
سبدگردان، مباحث مطرح شده، پیرامون دو پرسش بررسی شد؛ نخست 
این که آیا نیاز سبدگردان ها به ایجاد این کانون، ضروری است و دوم این 
که آیا در چارچوب کانون های فعلی امکان پیگیری مسایل و مشکالت 

سبدگردان ها وجود دارد؟
او یادآور شــد: طبق قانون، صندوق های بازارگردان سبدگردان ها، 
عضو کانون کارگزاران و بقیه صندوق ها و خود سبدگردان ها عضو کانون 

نهادهای سرمایه گذاری هستند.  
دارابی بیان کرد: با این حال، دســته ای از ســبدگردان ها همچنان 
معتقد به تشکیل کانون سبدگردان ها هستند و دسته ای دیگر، با توجه 

به هزینه  تشکیل این کانون و در نظر گرفتن این موضوع که تعدد کانون 
ها به کاهش قدرت آنها و پراکندگی صنعت مالی منجر می شود با ایجاد 
آن موافق نیستند. گروه دوم همچنین از تداوم حضور سبدگردان ها در 
کانون نهادها و گرفتن کرســی هیات مدیره کانون نهادها و تقویت میز 

سبدگردان ها در کانون نهادها حمایت کردند.
مدیر عامل ســبدگردان »داریوش« افزود: با توجــه به اینکه اکنون 
١۵ سبدگردان جدید در انتظار مجوز سبدگردان هستند، به طور قطع 
نظرات آنها هم دارای اهمیت اســت.دارابی اظهار کــرد: در انتهای این 
نشســت، جمع بندی در خصوص لزوم یا عدم لزوم تشکیل یک کانون 
مستقل مطرح شد، اما با توجه به این که بیشتر ســبدگردان ها در این 
جلسه حضور نداشتند و مباحث نیز به پایان نرسید، ادامه بررسی ها در 

این خصوص به جلسه بعدی نشست منتقل شد.

تازه ترین آمارهای منتشــر شده از سوی شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
نشان می دهد که در شــهریور ماه سال جاری ۲۲۲ 
هزار و ٧۴٨ احراز هویت در ســامانه )سجام( صورت 

گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه )سنا( و به 
نقل از ســمات، بر اســاس اطالعات گزارش ماهانه 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه در شهریور ماه امسال، تعداد ١٦٦ هزار و ١۳٩ 
ثبت نام از سوی سرمایه گذاران حاضر در بازار سرمایه 
در سامانه »سجام« صورت گرفته و تعداد احراز هویت 
شده ها نیز با عبور از ۲۲۲ هزار سهامدار در این ماه به 
۲۲۲ هزار و ٧۴٨ مورد رســیده که نسبت به ماه قبل 
)امرداد( با رشدی بیش از ١۲۳هزار نفری مواجه شده 

است.
براســاس این آمارها، در امرداد ماه امسال تعداد 
ثبت نام در سامانه »ســجام« ٧٧ هزار و ٨٨۲ و تعداد 

احراز هویت شــده ها نیز ٩٩ هزار و ۴٧١ مورد بوده 
است.

 ۵  استان پیشرو در ثبت نام در »سجام«

تعداد نفرات ثبت نام شده در سامانه »سجام« در 
سومین ماه تابســتان به تفکیک هر استان حاکی از 
آن است که ۵ اســتان تهران با ۳٧ هزار و ١۵٨ مورد، 

کرمان با ١۲ هزار و ١۴١ مورد، خراسان رضوی با ١١ 
هزار و ٦۴۴ مورد، اصفهان با ١١ هــزار و ۴٩۳ مورد و 
خوزستان با ١۰ هزار و ٩٧١ مورد در صدر بیشترین 

ثبت نام شده ها در کل کشور قرار دارند.
۵  استان با کم ترین ثبت نام در »سجام«

از سویی دیگر بر اســاس آمارهای منتشر شده، 
۵ اســتان کهکیلویه و بویراحمد با ١١۰٩، خراسان 
جنوبی با ١١٦٩، چهارمحــال و بختیاری با ١۲٦۰، 
ایالم با ١۳١٨ و ســمنان با ١۳٧٨ مــورد در انتهای 
لیست کمترین ثبت نام شده های در بین سایر استان 
ها قرار دارند.یادآور می شود، سامانه سجام »سامانه 
جامع ثبت اطالعات مشتریان«، برای الکترونیک و 
خودکار کردن فرایند جمع آوری و مدیریت اطالعات 
مشتریان است و عملیاتی شــدن این سامانه باعث 
افزایش دقت، ســرعت و بهــره وری در زمینه جمع 
آوری اطالعات و ارائه خدمات عمومــی و مهم تر از 

همه، یکپارچگی سامانه های اطالعاتی شده است.

نخســتین گام برای ابــالغ نرخ نفــت خام و 
بهای فرآورده هــای نفتی به عنوان مــواد اولیه 
صنایع پاالیشــی با اطالعیه اخیــر وزارت نفت 
برداشته شــد.به گزارش اقتصادآنالین؛ در حالی 
که شــرکت ها بــرای برگزاری مجمــع عمومی 
عادی ســالیانه تا پایان تیرماه سال جاری فرصت 
داشتند، وزارت نفت اطالعات مربوط به خوراک 
و فرآورده ها در ســه ماهه پایانی سال گذشته را 
به شرکت های پاالیشــی اعالم نکرده بود. این در 
حالی است که طبق مفاد اساسنامه شرکت های 
پاالیشــی، مجمع عمومی عادی بایــد حداقل 
هر ســال یک بار، حداکثر ظرف مــدت چهارماه 
از تاریخ پایان ســال مالی تشکیل شود.هوشنگ 
فالحتیان، معاون وزیر ســابق نفت درخصوص 
دلیل این تاخیر گفته بود: دلیــل این تاخیر این 
اســت که مبنای نرخ خــوراک پاالیشــگاه ها، 
متوســط نرخ صادرات نفت خام و میعانات گازی 
به خارج از کشور است. فالحتیان با تکذیب شایعه 
درنظر گرفتن تخفیف برای خوراک پاالیشــی ها 
که به عنــوان دلیل تاخیر در اعــالم نرخ خوراک 
مطرح شــده بود، گفت: قانون، نحوه تعیین نرخ 
خوراک پاالیشگاه ها را مشخص کرده است. قبال 
معیار این تعیین نرخ، فــوب خلیج فارس بود که 
براساس قانون الحاقی، ضریب ٩۵درصد نیز به آن 
می خورد. اما خود پاالیشگاه ها اعتراض کردند که 
چون قیمت های صادراتی ممکن اســت به دلیل 
شرایط تحریم کمی متفاوت از قیمت فوب خلیج 
فارس باشــد، این نرخ را صادراتــی کنید.امین 
امیری، کارشــناس بازار ســرمایه در گفت وگو با 
اقتصادآنالیــن درخصوص فرمــول نرخ گذاری 
خوراک پاالیشی ها گفت: با پذیرش پاالیشگاه ها 
در بازار سرمایه در سال های گذشته، نرخ خوراک 
پاالیشگاه ها بر مبنای ٩۵درصد قیمت نفت خام 
فوب خلیج  فــارس صادراتی و نــرخ محصوالت 
براساس پلتس )یکی از اصلی ترین منابع ارزیابی 
بــازار روزانه کــه داده های قیمــت آن به عنوان 

شاخص انجام معامالت جهانی در حوزه نفت خام 
و فرآورده های نفتی مدنظر قرار می گیرد، پلتس 
نام دارد( تعیین می شد.وی افزود: پس از مدتی، 
این فرمول تغییر کرد و کیفی سازی محصوالت 
نیز لحاظ شــد. برای مثال، اگر میزان گوگرد در 
محصول یک پاالیشــگاه از حد مشخصی بیشتر 
یا کمتر بود، تخفیفی بــر روی محصوالت اعمال 
می شــد. پس از لحاظ شــاخص کیفی سازی، 
پاالیشــگاه ها ضرر کردند و نرخ های فروش آنها 
کاهــش یافت.امیری اضافه کرد: بــه دنبال این 
موضوع، پاالیشگاه ها و دســت اندرکاران آنها به 
فروش نفت خام دولت با قیمتی بســیار پایین تر 
از نرخ هایی که برای پاالیشــگاه ها لحاظ می شد، 
اعتراض کردند و خواســتار اعمال نرخ ها مانند 
روند گذشته شــدند )اعمال پنج درصد تخفیف 
و شاخص کیفی ســازی(. این ماجرا تا ٦ ماه سال 
گذشــته که تغییر بر مبنای نرخ صادراتی ایران 
اعمال می شد، ادامه داشــت، اما در حال حاضر، 
اعــالم کردند کــه دلیلــی برای لحــاظ کردن 
قیمت های صادراتــی ایران وجــود ندارد.این 
کارشــناس بازار ســرمایه تصریح کرد: بنابراین 
اعالم کردند که تخفیف بــه صورت ثابت، اعمال 
و ســه تا پنج دالر ) با توجه به ســبک یا سنگین 
بودن نفت(، تخفیف درنظر گرفته می شــود. اما 
چه تفاوتی ایجاد شد؟ برای مثال، درنظر بگیرید 
که در نفت ٨۰ دالری ایــران، عدد دالری ثابتی 
برای فروش تخفیف داده نمی شــود و به صورت 
درصدی لحاظ می شــود. اگر گفته می شــد که 
ایران، نفت را ١۰ تا ١۵درصــد پایین تر از قیمت 
جهانی به فروش می رساند و این تخفیف را برای 
پاالیشــگاه ها لحاظ می کند، درواقع هشــت تا 
١۰ دالر بر روی نفــت ٨۰ دالری، تخفیف داده 
می شــد که این عدد، نجومی و بســیار بزرگ به 
حســاب می آمد و به نفع پاالیشــگاه ها بود. من 
فکر می کنم به دلیــل نجومی شــدن این عدد 
و جلوگیــری از ایــن موضوع، تخفیــف را ثابت 

کردند و ســه تا پنج دالر را درنظــر گرفتند. وی 
اظهار داشــت: یعنی برای نفت خــام ورودی به 
مجتمع پاالیشگاهی، متوسط فوب خلیج فارس 
که شــامل نفت عمان، دبی و برنت می شود را بر 
مبنای ٩۵درصد قیمت لحــاظ می کنند. پیش 
از این گفته می شــد که میزان تخفیف ایران را از 
این مبلغ کم می کنیم. اگر تخفیــف نفت ایران 
بیشــتر از این عددها می بود، می توانست به نفع 
پاالیشگاه ها تمام شــود، اما در حال حاضر به سه 
تا پنج درصد محدود شــده است و شاخص های 
کیفی ســازی نیز، هنوز مطرح هســتند.امیری 
خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم تخمینی از کرک 
پاالیشــگاه ها )در بازارهای نفت، به رابطه قیمت 
نفت خام و فرآورده های حاصل از آن در عملیات 
تقطیر، کرک اسپرده اطالق می گردد( با وضعیت 
فعلی درنظر بگیریم، باید اشاره کنیم که در حال 
حاضر، کرک پاالیشگاه ها که طبق پلتس منظم 
و عادی پاالیشــگاه های ایران حساب می شود، 
چهار یا پنج دالر کرک های عــادی بدون اعمال 
تخفیف ها اســت. پنج درصد تخفیــف بر روی 
نفت خام داریم که در گذشــته که نفت ۵۰ دالر 

بود، دو و نیــم دالر تخفیف اعمال می شــد که با 
شــاخص های کیفی ســازی از بیــن می رفت و 
محسوس نبود. اما با رســیدن قیمت نفت به ٨۰ 
دالر و اعمــال پنج درصد تخفیــف، چهار یا پنج 
دالر به بــه کرک اضافه می شــود. یعنی به دلیل 
فرمول نرخ گذاری گذشــته، کرک چهار یا پنج 
دالری بــر روی نفت ٨۰ دالری بــه دلیل اعمال 
تخفیف ٩۵درصدی، هشــت یــا ٩ دالر کرک 
می شــود.این کارشناس بازار ســرمایه افزود: از 
سوی دیگر، ســه تا پنج دالر تخفیف نیز به دلیل 
صادرات ایران کم می شــد و کــرک در محدوده 
٩ تا ١۲ دالر قرار می گرفت. اما اگر فرمول ســال 
گذشــته که میــزان تخفیف صــادرات ایران بر 
پاالیشــگاه نیز اعمال می شــد، برای محاسبه 
مدنظر قرار می گرفت، شــاید به جای سه تا پنج 
دالر، ١۰ تــا ١۲ دالر به یک پاالیشــگاه تخفیف 
داده می شد و رقم های بزرگی به ثبت می رسید. 
بنابراین تعیین سقف ســه تا پنج دالر تخفیف، 
برای مشــخص نشــدن تخفیف هــای ایران و 
 عدم افزایش عدد کرک یا ســود پاالیشــگاه ها 

بوده است.

 سودآوری پاالیشی  ها بعد از اطالعیه وزارت نفت 

گزارش  های سه و ۶ ماهه پاالیشگاه  ها چگونه خواهد بود؟

محمود گودرزی، معاون بازار بورس تهران، طی حکمی از ســوی 
هیات مدیره بــورس اوراق بهادار تهران به ســمت سرپرســت این 

شرکت منصوب شد.
به گــزارش اقتصادآنالیــن، پــس از آنکه وجود دســتگاه های 
ماینر در شــرکت بورس اوراق بهادار تهران توسط سازمان بورس و 
اوراق بهادار تایید شــد، علی صحرائی مدیرعامل سابق این شرکت 

اســتعفای خود را تقدیم هیات مدیره این شرکت کرد که توسط این 
هیات پذیرفته شد.

بر این اساس و طبق گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس 
تهران، معاون بازار بورس تهران، محمود گــودرزی، طی حکمی از 
سوی هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران به سمت سرپرست این 
شرکت منصوب شد.سوابق کاری محمود گودرزی بدین شرح است: 

عضو هیات مدیره فرابورس، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شــرکت 
کارگزاری صبا تامین، عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت سرمایه 
گذاری هامون شمال، مشاور مدیرعامل در امور بازار سرمایه شرکت 
بیمه اتکایی امین و مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری 
باهنــر. وی همچنین عــالوه بر مــدارک حرفه ای بازار ســرمایه، 

کارشناس رسمی قوه قضایی در حوزه بازار سرمایه نیز است.

محمود گودرزی سرپرست بورس اوراق بهادار تهران شد
بیش از یک میلیون تن سیمان 

روی تابلو می رود؛
۶۱ شرکت سیمانی در راه 

بورس کاال
تاالر محصــوالت صنعتــی و معدنی 
بورس کاالی ایران روز شــنبه ١۰ مهرماه 
میزبان عرضه یک میلیون و ۳۴ هزار و ۲۴ 

تن سیمان از سوی ٦١ شرکت است.
به گزارش پایگاه خبری بازارســرمایه 
)ســنا( و به نقل از کاالخبر؛ امروز ٧١ هزار 
و ٦۰۰ تن شــمش بلوم، ۵ هزار و ۳٧۵ تن 
میلگــرد، ۵ هزار تــن ورق گالوانیزه لوازم 
خانگی، ۲ هزار و ۴۰۰ تن ورق ســرد و یک 
هزار و ۵١٨ تن تیرآهن نیز در تاالر مذکور 

عرضه خواهد شد.
۲٦ هزار و ١۳٦ تــن مواد پلیمری، مواد 
شیمیایی، قیر، لوب کات، گوگرد، وکیوم 
باتوم و  PDA TAR نیز در تــاالر فرآورده 
های نفتی و پتروشــیمی بــورس کاالی 
ایران عرضه می شود. تاالر صادراتی بورس 
کاالی ایران در ایــن روز میزبان عرضه ۲٨ 
هزار و ٩۵۰ تن قیر، ١۰۵ تن عایق رطوبتی 

و ۲٦۰ تن اسیدنیتریک است. 
بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز عرضه 
۴۴ تن کاغذ بسته بندی را تجربه می کند. 

امروز انجام می شود؛
تاالر صادراتی بورس کاال 
PVC میزبان عرضه قیر و

تاالر صادراتی بــورس کاالی ایران روز 
چهارشــنبه ٧ مهرماه میزبان عرضه ٦١ 
هزار و ٨۰۰ تن قیــر و ٧۲۰ تن پلی وینیل 

کلراید )PVC( پتروشیمی آبادان است. 
به گزارش پایگاه خبری بازارســرمایه 
)ســنا( و به نقل از کاالخبر؛ امــروز ١۳١ 
هزار و ۴۳۴ تن میلگــرد و تیرآهن، ١۰۵ 
هزار و ۵۰۰ تــن خاک روی، یــک هزار و 
٨ تن ناودانی، یک هزار تن نبشی و ١۵ تن 
کنسانتره فلزات گرانبها در تاالر محصوالت 
صنعتی و معدنــی بــورس کاالی ایران 
عرضه می شود.تاالر فرآورده های نفتی و 
پتروشیمی بورس کاالی ایران نیز شاهد 
عرضه ١۳۵ هزار و ۳۳۲ تن مواد پلیمری، 
مواد شیمیایی، قیر، وکیوم باتوم، گوگرد، 
لوب کات و PDA TAR است.براســاس 
این گزارش، یک هــزار و ١٧٧ تن انیدرید 
فتالیــک، بوتادین، دی اکتیــل فتاالت و 
روغن کارکرده لوکوموتیــو در بازار فرعی 

بورس کاالی ایران عرضه می شود.

نگاهی به عرضه های   
بورس انرژی

امروز انــواع محصوالت پتروشــیمی 
در رینــگ بین الملل بورس انــرژی ایران 
عرضه می شــود.به گزارش پایگاه خبری 
بازارسرمایه )ســنا( و به نقل از کاال خبر، 
امروز شــنبه ١۰ مهر ماه کاالهای رافینت 
پتروشیمی بیســتون، حالل ۴۰۲، حالل 
۴۰۴ و آیزوفید پاالیش نفت تبریز، نرمان 
بوتان، حالل ۴۰۲ و حــالل ۴١۰ پاالیش 
نفت اصفهان، نفتای سنگین پاالیش نفت 
تهران، بنزین پیرولیز پتروشیمی مارون، 
ته مانده برج تقطیر )اتمسفریک( پاالیش 
نفت کرمانشــاه و میعانات گازی مجتمع 
گاز پارس جنوبی در رینگ داخلی و متانول 
پتروشــیمی بوشــهر و رافینت۲ شرکت 
پتروشیمی شــیمی بافت در رینگ بین 
الملل بورس انرژی ایــران عرضه خواهد 
شد.روز چهارشنبه ٧ مهر ماه نیز کاالهای 
حالل ۴۰۲ و نفتای ســبک پاالیش نفت 
تهران، آیزوفید پاالیش نفت تبریز، حالل 
۵۰۳ پاالیش نفت اصفهان، برش سنگین 
پتروشیمی بیســتون، گاز مایع صنعتی 
پتروشیمی بندر امام، ریفورمیت )نمونه( 
و هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی 
ســینا، پنتان پالس پتروشــیمی پارس، 
نفتای ســبک پاالیش نفت آبادان، پنتان 
پالس پتروشــیمی بوشــهر، گاز بوتان 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس و میعانات 
 )۵۰۰_S( گازی پاالیش گاز خانگیــران
در رینگ داخلی و ته مانده تصفیه شــده 
برج تقطیــر )ATR-١۴۰( و هیدروکربن 
های هیدروژنه سبک )A٨۰( پتروشیمی 
شازند، هیدروکربن سنگین پتروشیمی 
بوعلی ســینا، گاز مایع مجتمع گاز پارس 
جنوبــی، گاز مایع پاالیش گاز ســرخون 
و قشــم، گاز مایع پاالیــش گاز فجر جم، 
نفت کوره ۳٨۰ سانتی استوکس شرکت 
ملی نفت ایران و MTBE )نمونه( شرکت 
پتروشیمی بندر امام در رینگ بین الملل 
بورس انــرژی ایران مورد دادوســتد قرار 
گرفت.طی معامــالت روز چهارشــنبه 
بیش از ١۳۲ هــزار و ٩٦۴ تــن فرآورده 
هیدروکربوری به ارزش بیش از ١٨ هزار و 
۴۲٦ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال در بازار 
فیزیکی بورس انرژی ایران مورد دادوستد 

قرار گرفت.
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با طرح  های ستاره دار بیمه دی؛

گامی برای رفع چالش  های پیش رو بیمه درمان برداشته شد
بیشــترین ریســکی که در زندگــی می تواند 
آزاردهنــده و بحرانی باشــد، خطراتی اســت که 
سالمت انسان را تهدید می کند. این موضوع باعث 
می شــود تا افراد در زمان بیماری، خســارت های 

اقتصادی و جسمانی زیادی متحمل شوند.
به گزارش اقتصادآنالین، بدون تردید با پیچیده 
بودن نــوع بیماری، هزینــه درمان نیــز افزایش 
می یابد، در حالی که بســیاری از افراد و خانواده ها 
شاید توانایی پرداخت آن را نداشته باشند؛ بنابراین 
این روزها داشتن بیمه درمان یکی از ضرورت های 
زندگی به شــمار می آید که می توانــد راهی برای 
کاهش یا جبران هزینه های درمان باشــد. حال با 
توجه به افزایش فشار روانی در زندگی ها، آلودگی 
هوا، بیمارهــای اپیدمی مانند کرونــا و مخاطرات 
طبیعی، داشــتن یک بیمه نامه مناســب و کامل، 

ضروری و نیاز همگانی است.
اگرچه بیمه تکمیلــی بین رشــته های بیمه 
آشــناترین نوع بیمه است و توســط شرکت های 
بیمه برای تکمیل تعرفه های حمایتــی، در کنار 
پوشش های بیمه ای ازجمله بیمه خدمات درمانی، 
بیمه تأمین اجتماعــی، بیمه خدمــات درمانی 
نیروهای مســلح و نمونه های مشابه ارائه می شود، 
اما با توجه به شــرایط ارائه ایــن خدمت، خرید آن 
همچنان بــرای همه افراد جامعه ممکن نیســت. 
به عنوان نمونه بیمه تکمیلی شامل افرادی می شود 
که دارای بیمه پایه هســتند، قرارداد گروهی دارند 
یا تحت نظر شــرکت ها و ســازمان ها، این بیمه را 
خریداری می کنند،درحالی که همه افراد جامعه، 
از این شــرایط برخوردار نمی باشــند. وجود این 
چالش ها و موانع سبب شده تا علی رغم اهمیت این 
پوشش بیمه ای، سهم رشته درمان در بازار بیمه ای 
ایران نسبت به سایر کشــورها، خیلی عدد باالیی 

نباشد.
بدون داشــتن بیمه پایه، بیمه تکمیلی 

بخرید
برای تسهیل این شرایط و رفع چالش های پیش 
روی بیمه درمان در جامعه ایرانــی و برخورداری 
تمامی افراد جامعه از پوشــش تکمیلی، شــرکت 
بیمه دی با اجرای کمپین »بیمه شــخص واحد« 

طرح های ســه، چهار و پنــج ســتاره، آن را برای 
آحاد جامعه امکان پذیــر کرده تا تمامــی افراد از 
این پوشــش برخوردار شــوند تا بلکه از این طریق 
گامی در جهت افزایش ســهم بیمه درمان در بازار 
بیمه ای کشور برداشته شود.احتماالً بتوانید از اسم 
این بیمه حدس هایی بزنید. اگــر بخواهیم به زبان 
ســاده توضیح دهیم؛«بیمه شخص واحد«یکی از 
انواع بیمه های درمان است که این امکان را به شما 
می دهد تا بدون نیاز به اینکه تحت نظر سازمان های 
حقوقی، به صورت گروهی بیمــه درمان تکمیلی 
داشته باشید؛ به تنهایی بیمه شوید؛ یعنی هر فردی 
با هر شــغلی می تواند به صورت فردی یا خانوادگی 
این بیمه نامــه را خریــداری کند.ازآنجا که هدف 
اصلی کمپین« بیمه شــخص واحد«، حمایت از 
افرادی است که به دلیل نداشــتن بیمه های پایه 
و عضو نبــودن در ســازمان یا شــرکت ها، امکان 
دریافت بیمــه درمان تکمیلی گروهــی را ندارند، 
ازاین رو شــرکت بیمه دی در راستای تنوع بخشی 
به محصوالت و فرهنگ ســازی، در اجــرای این 
کمپین، بســتری را فراهم کرده تا افراد بســته به 
ستاره های پیش بینی شــده در آن، انواع خدمات 
بیمه ای قابل ارائه را دریافــت و هزینه های درمانی 
همچون بیمارستانی، پاراکلینیکی، آزمایشگاهی، 
دندانپزشکی، آمبوالنس، جراحی و موارد مشابه را 
تحت پوشش قرار دهند.پوشش محدود بیمه های 
پایه، هزینه های چشمگیر درمان، گران بودن دارو، 
امکان خرید انفرادی یا خانوادگی، افزایش احتمال 
ابتال به بیماری وعدم نیاز به بیمــه پایه، از دالیلی 
است که خرید بیمه انفرادی بیمه دی را توجیه پذیر 
می کند؛ بنابراین شرکت بیمه دی با در نظر گرفتن 
نیازهای جامعه اقدام به طراحی این محصول کرده 
که مزیت های قابل توجهی نســبت به بیمه های 
درمان تکمیلی را شامل می شــود. بنابراین شما با 
خرید این نوع بیمه نامه می توانید سطح پوشش و 
حمایت بیمه ای خود در هزینه های درمان را افزایش 
دهید و مکملی برای بیمه درمانی پایه خود دریافت 
کنید. قطعا این کار سبب کاهش هزینه های درمان 
می شود.بیمه دی در ارائه طرح »بیمه شخص واحد 
»شرایط خرید را برای آحاد جامعه آسان کرده است 

و در طرح های ســه ستاره یا پوشــش هزینه های 
ضروری، چهار ستاره یا پوشش هزینه های پرتکرار 
و پنج ستاره یا پوشش جامع ،اقدام به ارایه این طرح 
کرده اســت. نکته مهم اینجاست که بیمه گذار اگر 
بخواهد، می تواند پوشش های طرح انتخابی خود را 

١۰۰ درصد افزایش دهد.
به هرحال همان طور که از اسم و ترتیب طرح ها 
مشخص است طرح سه ستاره اولین بسته بیمه ای 
اســت که کمترین نــوع هزینه های درمــان را با 
پایین ترین سطح قیمت جبران می کند. این طرح 
درواقع برای کسانی مناسب است که فاقد بیمه گر 
پایه بــوده و یا فقــط درصدد جبــران هزینه های 
درمانی اولیه خــود هســتند،چون کمترین نوع 
هزینه هــای درمان را با پایین ترین ســطح قیمت 
پوشــش می دهد. درواقــع تعهــدات و حق  بیمه 
در  این بســته به صورت حداقلی اســت. جوانان و 
نوجوانان به ویژه دانشــجویان و دانش آموزان یکی 
از اقشــار پراســتفاده از این طرح هستند.اما طرح 
چهار ستاره »بیمه شخص واحد« درواقع مناسب 
دسته ای از افراد است که به دنبال پوشش بیمه ای 
جهت جبران هزینه های ضــروری و پرتکرار خود 
می باشند. با خرید این بســته بیمه شده می تواند 
هزینه های درمانی معمول خود را تحت پوشــش 
قرار دهد و مشاغلی مانند فریلنسرها )گرافیست، 
برنامه نویس و ...(، خانه دار، خیاط، افراد با شغل های 
هنری )عکاس، نویسنده و ...( و افرادی که مشاغل 
کم ریســکی دارند، می توانند مخاطبــان ویژه و 
مخصوص طرح چهار ستاره »بیمه شخص واحد« 
باشــند.اما در انواع این طرح ها، پنج ستاره »بیمه 
شــخص واحد« کامل ترین طرحی است که در آن 
بیشترین نوع هزینه های درمانی با باالترین سطح 
قیمت توسط بیمه دی جبران می شود. طرح پنج 
ستاره برای افراد باالی ۳۰ سال مناسب است، چون 
پوشش های موجود در این طرح می تواند نیازهای 
پزشــکی این افراد در یک ســال را پوشش دهد و 

هزینه های درمانی آنها را به صفر نزدیک کند.
البته با توجه به پوشــش های موجــود در این 
طرح، برخی از افراد و کسب و کارها مخاطبان ویژه 
و مخصوص آن می باشــند. کارگران ساختمانی و 

معدنی به دلیل احتمال باالی خطر در محیط کار، 
پرستاران و پزشــکان به دلیل کار در محیط های 
آلوده به بیماری، زنان باردار بــه دلیل هزینه های 
زایمــان، خبرنــگاران و تصویربــرداران به دلیل 
رفت وآمد به محیط های مختلف، زوج های جوان 
به دلیل هزینه های باالی درمان نازایی، هزینه های 
آزمایشــگاه و هزینه بــاالی زایمان، افــراد باالی 
۴۰ ســال به دلیل هزینه های دندان پزشــکی و 
پاراکیلینکی، افراد دارای مشکالت بینایی و شنوایی 
به دلیل پوشــش هزینه های مرتبط، افراد شاغل 
در کســب وکارهای مرتبط با گردشگری به دلیل 
پوشش سراسری و آسیب پذیری بیشتر مخاطبان 
ویژه و مخصوص طرح پنج ســتاره بیمه شــخص 
واحد خواهند بود. اگرچه هر کدام از طرح های این 
مجموعه می توانند برای تمام افراد مناسب باشند، 
اما باید هر فردی بســته به نیاز خود طرح مورد نظر 

را انتخاب کند.
تسیهل در ارایه خدمات به بیمه گذاران

شــرکت بیمه دی،همچنین تالش کــرده تا 
ضمن ارایه خدمات با کیفیت و مناســب به بیمه 
گــذاران  تعــداد کل مراکز طرف قــرارداد با بیمه 
دی را   به ٨ هزار و ١٧۵ واحد برســاند  که به همراه 
٧۳١ بیمارســتان ، ۲هزار و ۳۳ داروخانــه ، هزار و 
١۴۰آزمایشــگاه و ۲٩۰ تصویربرداری آماده ارائه 
خدمات به دارنــدگان »بیمه شــخص واحد« در 

سراسر کشور است.
از ویژگی های »بیمه شخص واحد« این است که 
تا ۴ ماه بعد از تاریخ پذیرش، افراد می توانند اسناد 
خدماتی که اســتفاده کرده اند را بــرای بیمه دی 
ارسال کنند، البته به این شرط که مدت بیمه نامه  
تمام نشده باشد. ضمن این که این طرح این امکان 
را به افراد می دهد تا ٧۰ سالگی بتوانند این پوشش 
را خریداری کنند و برای آنها دوره   انتظار قانونی در 
نظر گرفته شود تا بتوانند مشمول پوشش هزینه ها 
شوند. به  طور مثال برای خدمت زایمان ٩ ماه دوره  
انتظار، بــرای هزینه های بیمارســتانی و جراحی 
تخصصی ۳ ماه دوره انتظــار، یا یک ماه دوره  انتظار 
برای خدمت های مربوط به درمان کرونا لحاظ می 

شود.

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور در ٨سال گذشته، 
صفر اســت، گفت: هدف گذاری اصلی بانک مرکزی 
و نظام بانکی باید این باشــد که نقدینگی به ســمت 

فعالیت های مولد حرکت کند.
به گــزارش اقتصادآنالین به نقل از صدا و ســیما، 
محمدرضــا پورابراهیمی در ارتباط تلفنــی با برنامه 
گفتگوی ویژه خبری سه شــنبه شب شبکه دو سیما 
افزود: مقایسه رشد اقتصادی کشــور و جذب واقعی 
حجم نقدینگی برای تولید ناخالص داخلی کشــور، 
بیانگر این است که اســتفاده از این ظرفیت نقدینگی 
برای ایجاد تولید و بخش واقعی اقتصاد، محقق نشده 
و منابع به بخش غیر واقعی و غیر مولد اختصاص پیدا 

کرده است.
وی ادامه داد: به علت ســاختار نامناسب و وابسته 
بودن بانک مرکزی بــه دولت و نبود به روز رســانی و 
گسترش نظام بانکی، امکان نظارت الزم بر فعالیت های 

بانکی کم است.
 پورابراهیمی با اشــاره بــه اینکه بانــک مرکزی 
کشورمان ناکارآمد اســت، افزود: وابستگی به دولت 
و سیطره دولت بر سیاســت های پولی و ارزی، بزرگ 
شدن حجم اقتصاد و مجموعه فعالیت های مرتبط با 
نظام بانکی و به دور بــودن آن از کنترل و نظارت بانک 

مرکزی، از جمله مشکالت است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: جهت گیری هــای نظام بانکی توســط بانک 
مرکزی، اجرایی و عملیاتی نشده و نقش این بانک در 

مدیریت نظام بانکی، ضعیف بوده است.
 پورابراهیمــی، اصالح قانــون بانــک مرکزی را 
اصلی ترین مأموریت مجلس، بیان و اضافه کرد: کلیات 

آن در صحن علنی تصویب شده است.
او با اشاره به اینکه منتظر هستیم رییس کل بانک 
مرکزی توسط دولت تعیین شود، ادامه داد: باید کسی 
باشد که اجرایی و عملیاتی و آشنا به نظام بانکی باشد و 

صرف دانشگاهی بودن کافی نیست.
 پورابراهیمی افزود: ٩۰ درصد مدیران بانک مرکزی 
پس از پایان دوره شــان، جذب بانک های خصوصی 
شدند و در مســئولیت های مختلف در آن جا مشغول 

کار هستند.
وی ادامــه داد: در اصالح قانون مقــرر کردیم که 
مدیران کالن بازنشســته بانک مرکزی به مدت چند 
سال از مزایای مســئولیت خود استفاده کنند تا تحت 

تأثیر تغییرات نباشند.
 پورابراهیمی بــا تأکید بر لزوم اصالح ســاختار و 
جایگاه بانک مرکــزی و نقش آن در نظــام اقتصادی 

کشور گفت: اگر این اصالح ســاختار، عملیاتی شود 
دغدغه ها تا حدودی برطرف می شود.

مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی هم 
با حضور در این برنامه با بیان اینکه نقدینگی در بانک 
هاست و کمتر از ۲ درصد آن در دست اشخاص است، 
گفت: نقدینگی یا از طریق بانک ها خلق می شود و یا از 

طریق پولی که از بانک مرکزی خارج می شود.
 محمد نادعلی افزود: پول پرقدرت بانک مرکزی از 
این بانک خارج و وارد شــبکه بانکی می شود و بانک ها 
وظیفه دارند این پول را برای فعالیت های واقعی اقتصاد 

از جمله تولید و رشد اقتصادی، اختصاص دهند.
او اضافه کرد: اینگونه نیســت که بانک مرکزی در 

فرآیند خلق پول و مدیریت نقدینگی، بی تفاوت باشد.
 نادعلی گفت: بانک مرکزی، برنامه های متعددی را 
اجرا و تالش کرده اســت پول را به سمت فعالیت های 

اقتصادی ببرد.
او افزود: مجموعه اقداماتــی در حوزه عزل و نصب 
مدیران بانک مرکزی و احراز صالحیت آنان انجام شده 
و اقداماتی هم در دست اجراست و نتیجه این اقدامات 

در چند سال آینده دیده خواهد شد.
 صمد عزیزنژاد کارشناس اقتصادی نیز با حضور در 
این برنامه گفت: چند سالی است که خلق پول بانک ها 
شدت یافته اســت و بانک مرکزی به علت اینکه این 
بانک ها و حجم منابعی که ایجاد می کنند بزرگ است 
در عمل در شرایطی قرار گرفته است که از جنبه های 
مختلف به او فشــار وارد می شــود و امکان مدیریت و 

بهسازی ترازنامه بانک ها را از دست داده است.
او تأکید کرد: بانک ها با خلــق پول، بانک مرکزی را 
دنبال خودشان کشــاندند و بانک مرکزی به رغم هم 
تالش هایش فقط توانسته است چند مؤسسه کوچک 

را با ایجاد پایه پولی، ساماندهی کند.
 عزیزنژاد افزود: حلقه اصلی پــول بانک ها به ویژه 
در بانک های خصوصی پابرجاســت و همچنان از بازار 
بین بانکی، بیشترین ســپرده را دریافت و استقراض 

می کنند.
او اضافه کــرد: الزم اســت بانک مرکــزی برنامه 
منسجمی داشته باشــد و باید از جهات مختلف از این 

بانک حمایت شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: نقدینگی از طریق 
ایجاد تورم موجب ادامه حیات بانک ها شــده اســت. 
آقای عزیزنژاد با بیان اینکه بانک ها از تورم نفع می برند، 
افزود: بسیاری از بانک ها به ویژه بانک های خصوصی 
برای درســت کردن ناترازی خود، به تورم نیاز دارند و، 
چون نرخ های سود سپرده باالیی می دهند بنابراین اگر 
تورم بیش از ۲۰ درصد باشد برای آن ها به صرفه است 
و اگر نرخ تورم، کمتر از این مقدار شود بانک ها آسیب 

می بینند.
مدیرکل عملیات پولی و اعتبــاری بانک مرکزی 
گفت: زمانی که فقط ٨ بانک آنهم دولتی داشتیم نظارم 

بهتری انجام می شد.
محمد نادعلی افزود: زمانی در کشور، هشت بانک 
داشــتیم و آن هم دولتی در آن زمان نظارت بر مصرف 

تسهیالت خیلی بهتر از حاال بود.
او ادامه داد: در آن زمان رشــد نقدینگی به شــدت 
رصد می شد آن روزها رشد نقدینگی باالی ۴۰ درصد 
نداشیم اما از قانون برنامه ســوم توسعه به بعد و با ورود 
بخش خصوصی به عرصه بانکداری، ســبب افزایش 

بانکی ها و رشد نقدینگی شد.
مدیرکل عملیات پولی و اعتبــاری بانک مرکزی 
گفت: در آن زمان، برخی موسسات هم در قالب بانک 

های جدید ساماندهی شدند.
 نادعلی اشاره به وجود ۳٦ بانک دولتی و غیر دولتی 
در کشور اضافه کرد: در حال حاضر چهار بانک در بانک 
ســپه ادغام شــده و این تعداد به ۳۲ بانک رسیده، اما 
هنوز برخی موسســات مالی هستند که از سوی بانک 
مرکزی مجوز تشکیل هیات سرپرســتی دارند البته 
این موسسات یا منحل می شوند و یا در بانک های دیگر 

ادغام می شوند.

او تصریح کرد: با توجه به تجربیــات موفق دنیای 
مالی، در کشــورهای موفق در عرصه بانکداری، تعداد 

بانک ها محدودتر و نظارتها دقیق تر است.

 صمد عزیزنژاد کارشــناس اقتصادی گفت: بانک 
های خصوصی چند دســته اند، برخــی بانک های 
اختصاصی هســتند یعنی برخی افراد اقدام به بانگاه 
اقتصادی کردند تا فقط خودشــان منتفع شوند این 
بانک ها در برخی مواقع خود را از رعایت استانداردهای 

شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مستثنی می کنند.
وی افــزود: این بانک هــا برای صنفی خــاص و یا 

اشخاصی خاص احداث شده اند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: جالب است که 
در کشورمان وقتی یک بانک زیان ده باشد باز هم برای 
مدیریتش سر و دست می شــکنند این اتفاق چیزی 
غیر از پدیده فساد نیســت و این پدیده شوم فقط در 

بانکداری ایران وجود دارد.
 محمدرضــا پورابراهیمــی رییس کمیســیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی در ارتباط زنده 
تلفنی با این برنامه گفت: پس از بررسی های فراوان در 
کمیسیون اقتصادی به این نتیجه رسیدیم که ساختار 
نظارتی بانک مرکزی را باید به سازمان نظارتی تبدیل 
کنیم یعنی مجموعه ای که به صورت مستقل از بانک 
مرکزی بتواند پرقدرت در راستای نظارت بر عملکرد ها 
عمل نماید البته این طرح با ایراداتی همراه شد که در پی 
آن رفع اشکال هایی صورت گرفت اما در نهایت بازهم با 

مخالفت رییس سابق بانک مرکزی مواجه شدیم.
 عزیزنژاد در اســتودیو گفت: مدیــران نظام بانکی 
ما در ســطحی از دانش و تجربه نیستند که بتوانند به 
اصالحات مورد نیاز نظام بانکی از حیث خلق نقدینگی 

کمک کنند.
او ادامه داد: بانــک مرکزی برای آن کــه بتواند از 
مدیران خوبی برخوردار شود باید شاخص های درستی 
از حیث اهلیت سنجی داشته باشد بانک مرکزی باید 
شــاخص های یک مدیر نمونه را در شبکه بانکی ابالغ 

کند و بر انتصاب ها نظارت دقیقی داشته باشد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح کرد؛

میانگین رشد اقتصادی کشور در ۸سال گذشته؛ صفر

معاون بانک مرکزی از ارســال پیامک به صاحبان کارتخوان برای 
تشــکیل پرونده مالیاتی خبر داد.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از  
صدا و سیما، مهران محرمیان گفت: بر اســاس قانون، همه اطالعات 
درگاه های اینترنتی پرداخت و کارتخوان ها را از دی ٩٨ برای سازمان 
امور مالیاتی ارســال کرده ایم تا نحوه تشــکیل پرونده مالیاتی برای 
کسب و کارهای مختلف بررسی شود.وی افزود: از دی پارسال، همه 

دســتگاه های کارتخوان جدید و هر درگاه اینترنتی پرداخت که راه 
اندازی شــده، به ســامانه مودیان وصل، و برای آن ها پرونده مالیاتی 
تشکیل شده است.معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اضافه کرد: 
اطالعات دستگاه های کارتخوان قدیمی نیز در شبکه پرداخت وجود 
دارد و برنامه ریزی کرده ایم بر اساس زمانبندی مشخص و با همکاری 
سازمان امور مالیاتی برای تشکیل پرونده آن ها اقدام و اگر فرار مالیاتی 

در این حوزه وجود دارد، شناسایی شود.وی گفت: در همین راستا در 
گام نخست برای ١۰۰ هزار کارت خوان که تراکنش ها باالیی داشتند 
پیامک ارسال شده است تا برای تشکیل پرونده اقدام کنند.محرمیان 
افزود: اگر صاحبان کارتخوان ها به هر دلیلی نمی خواهند برای آن ها 
پرونده تشکیل شود انصراف می دهند و در غیر اینصورت برای تشکیل 

پرونده مالیاتی اقدام می کنند.

ارسال پیامک به صاحبان کارتخوان برای تشکیل پرونده مالیاتی
خبرمیز خبر 

بانک مرکزی مهلت رفع تعهد ارزی 
واردکنندگان را اعالم کرد

بانک مرکزی مهلت رفع تعهد 
ارزی واردکنندگان را اعالم کرد

بانک مرکــزی در بخشــنامه ای خطاب 
به واردکنندگان اعالم کــرد که در مجموع 
مهلت واردکنندگان واحدهــای تجاری، از 
زمان خرید ارز تا خروج بار یازده ماه اســت.

به گــزارش اقتصادآنالیــن، واردکنندگان 
واحدهای تجــاری از زمان خریــد ارز ثبت 
سفارش خود، »یک ماه« مهلت ارسال حواله 
به فروشنده خود را دارند، بعد از واریز حواله، 
»شش ماه« مهلت ارسال اسناد به بانک عامل 
را دارند. پــس از واریز حواله، مهلت ارســال 
اسناد برای خروج بار و رفع تعهد آن در بانک 
عامل، »یک ماه« اســت. در مجموع مهلت 
واردکننــدگان واحدهای تجــاری، از زمان 
خرید ارز تا خروج بار »هشــت ماه« اســت.

واردکننــدگان واحدهای تولیــدی از زمان 
خرید ارز ثبت ســفارش خــود، »یک ماه« 
مهلت ارسال حواله به فروشنده خود را دارند. 
پس از واریــز حواله »٩ ماه« مهلت ارســال 
اسناد به بانک عامل وجود دارد، و بعد از واریز 
حواله، مهلت ارسال اســناد برای خروج بار و 
رفع تعهد آن در بانک عامل، »یک ماه« است. 
در مجموع مهلــت واردکنندگان واحدهای 
تجاری، از زمان خرید ارز تا خروج بار »یازده 
ماه« است.واردکنندگان واحدهای تولیدی 
ماشــین آالت و تجهیزات، از زمان خرید ارز 
ثبت ســفارش خود »یک ماه« مهلت ارسال 
حواله به فروشنده خود را دارند. پس از واریز 
حواله »بیســت و چهار ماه« مهلت ارســال 
اســناد به بانک عامل را دارند. پــس از واریز 
حواله، مهلت ارسال اســناد برای خروج بار و 
رفع تعهد آن در بانک عامل، »یک ماه« است. 
در مجموع مهلــت واردکنندگان واحدهای 
تجاری، از زمان خرید ارز تا خروج بار »بیست 
و شش ماه« است.الزم به ذکر است در صورت 
عدم رعایت این موارد، بازرگانان مشــمول 
پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به بانک مرکزی 

می گردند.

سرپرست معاونت اقتصادی 
وزارت اقتصاد؛

کاهش تورم بدون کنترل 
رشد هزینه ها ممکن نیست

معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد بر ضرورت 
کاهش کسری بودجه برای کاهش تورم تاکید 
کرد.به گزارش اقتصادآنالین، محمدهادی 
سبحانیان سرپرست معاونت اقتصادی وزارت 
اقتصاد با تاکید بر ضرورت کاهش کســری 
بودجه برای کاهش تورم نوشــت: کســری 
بودجه کاهش نخواهد یافــت جز با کنترل 

رشد افسار گسیخته هزینه ها.

بانک مرکزی اعالم کرد؛
گزارش عملیات اجرایی 

سیاست پولی 
با توجه بــه پیش بینی بانــک مرکزی از 
وضعیت نقدینگی در بــازار بین بانکی، در روز 
چهارشــنبه مورخ ٧مهر مــاه١۴۰۰، بانک 
مرکزی به صورت مــوردی به اجرای عملیات 
بازار بــاز در قالــب توافق بازخریــد به مبلغ 
٧۰هزار میلیارد ریال اقدام کــرد. به گزارش 
اقتصادآنالین، جزئیات این گزارش به شــرح 
زیر است: بانک مرکزی در چارچوب مدیریت 
نقدینگی مــورد نیاز بــازار بین بانکی ریالی، 
عملیات بازار بــاز را به صــورت هفتگی اجرا 
می کند. موضع عملیاتی ایــن بانک )خرید یا 
فروش از طریق ابزارهای موجود( بر اســاس 
پیش بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی 
و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی 
حول نرخ هدف، از طریق انتشــار اطالعیه در 
سامانه بازار بین بانکی اعالم می شود. متعاقب 
اطالعیه مزبور، بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکــی می توانند در راســتای مدیریت 
نقدینگی خود در بازار بین بانکی، نســبت به 
ارســال  ســفارش ها تا مهلت تعیین شده از 

طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.

بانک مرکزی اعالم کرد؛
 عرضه ۱۹۹ میلیون دالر 

در سامانه نیما
امروز مــورخ ١۰مهر مــاه ١۴۰۰ حدود 
١٩٩میلیون دالر به صــورت حواله ارزی به 
منظور تامین ارز واردات کشور، در سامانه نیما 
عرضه شــد.به گزارش اقتصادآنالین، سامانه 
نیما امروز شــاهد عرضه حدود ١٩٩میلیون 
دالر به صورت حوالــه ارزی به منظور تامین 
ارز واردات کشــور بوده اســت.امروز مورخ 
١۰مهر ماه ١۴۰۰ از عرضه های مذکور حدود 
١۴۴میلیون دالر معامله شده است.براساس 
معامالت انجام شــده، میانگین موزون نرخ 
دالری معامالت ۲۳۴,١۴۳ریال بوده است.

این امر حاکی از این اســت که نرخ ارز موثر در 
واردات کشور نرخ مذکور بوده است.

 ورود پر قدرت بانک مرکزی به 
بازار ارز 

 غافلگیری سفته بازان 
در راه است؟

تامین ارز کاالهای اساســی به میزان ۵.٩ 
میلیارد دالر)معادل کل سال گذشته( و بیش 
از ١٨ میلیارد دالر برای واردات سایر کاالها از 
طریق سامانه نیما در شش ماهه ابتدایی سال 
جاری، ورود پر قدرت بانک مرکــزی به بازار 
متشکل ارز در صورت لزوم و چشم انداز روشن 
بازگشت ارزهای صادراتی بر مبنای سیاست 
های دولت جدید در خصوص اعمال مشــوق 
های جدید بــرای صادرکنندگان مهمترین 
محورهــای اظهــارات مدیــر کل عملیات 
وتعهدات ارزی بانک مرکزی در برنامه خبری 

شب گذشته بود.
به گزارش اقتصادآنالین، مدیر کل عملیات 
وتعهدات ارزی بانک مرکزی شــب گذشته با 
حضور در بخش خبری ۲١ به تشریح جزییات 
تامین ارز کاالهای اساســی در ســال جاری 

پرداخت.
به گفته راوشــی در شــش ماهه ابتدایی 
ســال جاری برای واردات کاالهای اساســی  
٩.۵ میلیارد دالر تامین ارز انجام شده که این 
میزان معادل کل میزان ســال گذشته است. 
همچنین در بازه زمانی اشــاره شده بیش از 
١٨ میلیارد دالر تامین ارز برای واردات سایر 
کاالها از طریق سامانه نیما تامین ارز انجام شد 

است.
همچنین به گفته وی از نظر نیاز به مصارف 
خدماتی و نیاز به اسکناس، بازار متشکل ارز از 
ظرفیت برگشت ارز صادرات صادرکنندگان 
تامین و تغذیه می شــود و به قدر کفایت تمام 
نیازهای خدماتی کشور را تامین می کند اما 
اگر این بازار در یک مقطعــی از زمان با فزونی 
تقاضا نســبت به عرضه مواجه شــود، بانک 
مرکزی با قدرت ورود پیدا کرده و این موضوع 

را مدیریت می کند.
عالوه بر اینها عرضه های سنگین ارز در بازار 
متشــکل ارزی طی روزهای گذشته نشانگر 
دست پر بازارســاز برای اثرگذاری بر نرخ ارز 
است و گمانه زنی ها در خصوص تصمیم بانک 
مرکزی ایجاد شــوک در بازار از طریق فروش 
ارزهای خود در قیمت بــاال و غافلگیر کردن 
دالالن و ســفته بازان را بیش از پیش تقویت 

می کند.
در همین خصوص شنیده ها حاکی از این 
اســت که بانک مرکزی از ابتدای هفته جاری 
قصــد دارد با عرضــه های ســنگین در بازار 
اســکناس و حواله ارز از افزایــش مجدد نرخ 
ارز جلوگیری کرده و نرخ را به ســمت تعادل 

هدایت کند.
از سوی دیگر بعید به نظر می رسد که دولت 
در ابتدای شروع فعالیتش و نیز در آستانه دور 
جدید مذاکرات احیای برجــام در وین اجازه 
افزایش بیش از حد نــرخ ارز را به عنوان اهرم 

فشاری برای طرف مقابل بدهد.
افزایش بهای قیمت جهانی نفت و افزایش 
فروش نفت ایران به طورغیررســمی که در 
گزارش های اخیر بانک مرکزی به آن اشــاره 
شده است نیز سیگنال هایی است که احتمال 

کاهش نرخ ارز را تقویت می کند.

اولویت های پژوهشی بانک 
توسعه صادرات در سامانه 

ساتع قرار گرفت
بخشی از اولویت های پژوهشی بانک توسعه 
صادرات ایران در سامانه اجرایی تقاضا وعرضه 

پژوهش و فناوری )ساتع( قرارگرفت.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از اداره کل 
پژوهش و مدیریت ریسک،  عالقمندان می-

توانند تا تاریخ ١۴/٧/١۴۰۰ پروپوزال های خود 
را از طریق بارگذاری در این سامانه یا خارج از 
آن، بوسیله ارسال پروپوزال با فرمت پیوست 
zahra.akbarian@EDBI.آدرس بــه 

IR ارســال نمایند . در حال حاضر موضوعات 
پژوهشــی در قالــب دو موضــوع »تدوین 
چارچوب و مدلســازی اشتهای ریسک بانک 
توســعه صادرات ایران براساس شاخص های 
منتخب بانک« و »شناسایی صنایع با اولویت 
باالی صادراتی جهت حمایت از زنجیره ارزش 
و مطالعــه موردی در خصــوص یک زنجیره 

انتخاب« تعریف شده است.

با حکم وزیر اقتصاد؛
ابراهیم شیبانی به سمت 

مشاور وزیر در حوزه بانکی 
منصوب شد

ابراهیم شیبانی براساس حکمی از سوی 
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و 

دارایی مشاور وزیر در حوزه بانکی شد.
به گزارش اقتصادآنالین، در حکم انتصاب 
صادر شده از سوی وزیر  امور اقتصادی و دارایی  
آمده اســت: نظر به تعهد، تخصص، ســوابق 
طوالنی و توانمندی های ارزنده جنابعالی، به 
موجب این حکم شما را به عنوان »مشاور وزیر 

در حوزه بانکی » منصوب می نمایم.
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اقتصاد کالن

نیم نگاه
یک عضو کمیسیون عمران 

مجلس مطرح کرد؛
اعتراضات زیاد مردم به دنبال 

افزایش نرخ قبوض برق
یک عضو کمیســیون عمــران مجلس 
شورای اســالمی، تاکید کرد: قبوض صادر 
شده برای اقشار آســیب پذیر جامعه مبلغ 
باالیی بوده و قطعا اقشار آسیب پذیر از لوازم 
برقی الکچری اســتفاده نکردند که در گروه 

مشترکان پرمصرف قرار بگیرند.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایسنا، 
رحمت اهلل فیــروزی پوربادی با اشــاره به 
اظهارات ســخنگوی صنعت برق مبنی بر  
مصرف بیش از ٨۵ درصد مشترکین ۲ برابر 
الگوی مصرف، بیان کرد: ما شاهد اعتراضات 
زیادی از ســوی مردم به دنبال افزایش نرخ 
قبوض برق مصرفی بودیــم. دولت موظف 
است به اقشار آسیب پذیر جامعه توجه ویژه 
ای داشته باشد. قبوض صادر شده برای این 
قشر از جامعه مبلغ باالیی است و قطعا اقشار 
آسیب پذیر از لوازم برقی الکچری استفاده 
نکردند که در گروه مشترکان پرمصرف قرار 
بگیرند.وی در ادامه اظهــار کرد: نمی توان با 
یک نگاه کلی قیمت را باال بــرد و علت را نیز 
مشترکان پرمصرف مطرح کرد. شرکت برق 
قبل از آنکه به فکر نفع مادی خود باشــد و یا 
کسری منابع خود را جبران کند، باید به فکر 
مردم باشــد. قطعی های مکرر برق در فصل 
تابستان خسارت به زندگی مردم وارد کرده 
است. اکنون نباید با افزایش قیمت مردم را در 
فشار زیاد تری قرار داد.نماینده مردم نطنز در 
مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: دولت 
و وزیر نیرو باید ورود جــدی به این موضوع 
داشته باشــند. در قیمت گذاری ها شرایط 
زندگی مردم باید مورد توجه قــرار گیرد. از 
سوی دیگر مسئوالن نظام مهندسی و حوزه 
شهرسازی باید به این موضوع توجه داشته 
باشند که در ساخت ساختمان باید شرایطی 
فراهم شود که مصرف انرژی به حداقل برسد.

وی در ادامه تاکید کرد: چه در بحث سرمایش 
و چه در بحث گرمایش ساختمان ها باید از 
سیستم هایی استفاده شــود که در راستای 
بهینه ســازی مصرف باشــد. الزم است کار 
کارشناسی در این حوزه دنبال شود و مصرف 

انرژی را در ساختمان ها کاهش داد.

وزیر صنعت: موانع صادراتی 
تا پایان امسال به طور کامل 

رفع می شود
وزیر صنعــت، معدن و تجــارت گفت: تا 
پایان ســال جاری تمام موانع صادراتی رفع 
خواهد شد و ســال ١۴۰١ صادرکنندگان 
هیچ مشکلی را برای ارســال کاالهای خود 
به کشــورهای هدف نخواهند داشت.رضا 
فاطمی امین در حاشــیه آیین بازگشــایی 
مجازی پاویون ایران در اکســپو ۲۰۲۰ دبی 
که با حضور روســای اتاق هــای بازرگانی و 
جمعــی از صادرکنندگان برگزار شــد، در 
جمع خبرنگاران اظهار داشــت: رفع موانع 
صادراتی در قالب ١٧ پروژه از ســوی دولت 
در حال پیگیری است که از جمله آنها ایجاد 
مســیرهای تجاری با کشــورهایی هدف و 
طراحــی و اجرای ســازوکارهای مالیات بر 
ارزش افزوده اســت.وی با اشــاره به تاکید 
رییس جمهوری نســبت به دیپلماســی 
اقتصادی و همکاری اقتصادی با کشورهای 
همســایه، تاکید کرد: تا پایان ســال جاری 
فرایندهای تجاری روان می شــود تا عالوه 
بر هــدف گــذاری آماری، شــاخص هایی 
مانند تنوع مقاصد و اشــتغالزایی داشــته 
باشــیم.وزیر صنعت تصریح کرد: در ســال 
٩٧ مشکالتی برای کشــور به وجود آمد که 
وارد دوران اضطرار ارزی شــدیم به همین 
دلیل قوانین تعهد ارزی برای مدیریت موانع 
اقتصادی ایجاد شــد، اما سیاســت ابالغی 
تســهیل صادرات و مدیریت واردات برخی 
قواعد را حذف می کند و صــادرات را رونق 
می دهد.وی خاطرنشان کرد: ارتقا تراز ارزی 
کشور با صادرات غیرنفتی، مشکالت سطح 
کالن اقتصادی را کاهش مــی دهد و در پی 
آن بســیاری از قواعد تجاری، حذف خواهد 
شــد.فاطمی امین در خصوص حضور ایران 
در اکسپو گفت: این رویداد قدمتی طوالنی 
در جهان دارد که هر پنج ســال یکبار برگزار 
می شــود و ابعاد فرهنگی و اقتصادی دارد.

وی با بیان اینکه اکسپو فرصتی برای معرفی 
ایران به کشورهای مختلف است، خاطرنشان 
کرد: تســهیل تجاری برای فعاالنی که قصد 
تجارت با ایران دارند در نظر گرفته شده است 
تا در رشد صادرات و واردات موثر باشد.وزیر 
صنعت در خصوص خودرو نیز اظهار داشت: 
در صورت مناسب بودن تراز تجاری کشور، 
مخالف واردات خودرو نیســتم تــا به طور 
مناســب در زمینه رقابت، کیفیت و قیمت 
تاثیر بگذارد اما در شــرایط فعلــی با توجه 
به محدود بودن منابــع ارزی نباید واردات 
خودرو آزاد شــود، زیرا افزایش قیمت ارز و 

تورم را به دنبال دارد.

خبر

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس مطرح کرد؛

ضرورت ورود دستگاه قضا به تخلفات بورس تهران

عضو هیات رییسه مجلس؛

۷۰درصد هواپیماهای کشور زمین گیر شده اند

مسلم صالحی با اشاره به اینکه برکناری هیات 
مدیره شرکت بورس، کمترین خواسته سهامداران 
آســیب دیده اســت، گفت: بدون شک این تخلف 
با مصوبه هیات مدیره بورس انجام شــده اســت. 
معتقدم، تصمیمــات هیات مدیره بــورس، باید 
به تایید وزارت اقتصاد، نمایندگان ناظر شــورای 
عالی بورس و دســتگاه های نظارتی برسد تا امکان 

سواستفاده های این چنینی به حداقل برسد.
در شرایطی که از روز سه شنبه صحبت های ضد 
و نقیضی در خصوص مساله کشف دستگاه ماینر در 
شرکت بورس تهران عنوان می شد و بازار تکذیب 
اصل خبر حسابی گرم بود، اما با تایید رسمی روابط 
عمومی بورس و متعاقب آن استعفای علی صحرایی 
و موافقت هیات مدیره بورس با این استعفا مشخص 
شد نه تنها این خبر عجیب، ریشه در واقعیت دارد، 
بلکه ممکن اســت ردپای چنین تخلفاتی در سایر 

بخش های بورس نیز قابل ردیابی باشد.
در اطالعیه شــرکت بورس تهــران و اطالعات 
توانیر مشخص شــد ماینرها در ساختمان شرکت 
بورس تهران تعبیه شــده بودنــد. نکته عجیب تر 
ماجرا این بود کــه فعالیت مزبور در گــزارش ها و 
حساب های شرکت ثبت و افشا نشده بود. به عبارت 
روشنتر مشــخص نیســت، درآمدهای برآمده از 
اســتخراج ارز دیجیتالی صرف چه اموری شده و 

چه شخص یا اشخاصی صحنه گردان اصلی ماجرا 
بوده اند. بعد از مشخص شدن ابعاد مختلف موضوع، 
نمایندگان مجلس نیز واکنش های تندی نسبت به 
این تخلف داشتند و خواستار ورود دستگاه قضایی 
برای ارزیابی دقیق تخلفات رخ داده در این سازمان 

شدند.
عضو ناظر مجلس در شــورای عالــی بورس در 
خصوص چرایی وقوع این تخلــف و راه های مقابله 
با چنین سوء استفاده هایی در نهادهای اقتصادی 
حاکمیتی گفت:  کشف دستگاه استخراج رمز ارز در 
ساختمان دولتی با امکانات و تحت حفاظت امنیتی 
دولتی به هیچ وجه قابل قبول نیســت. حتی این 
توجیه که برخی مدیران بورس اعالم کرده اند، دامنه 
استخراج رمزارزها در بورس آزمایشی یا تحقیقاتی 
بوده هم قابل توجیه نیســت. چرا که اساسا چنین 
اموری ذیل اهداف، برنامه و وظایف بورس تهران و 

سایر بورس های کشور قرار ندارد.
صالحی در ادامه در پاسخ به این پرسش که از نظر 
شما چه فرد یا افرادی باید پاسخگوی این تخلفات 
رخ داده باشند و آیا با استعفای صحرایی باید موضوع 
را تمام شده قلمداد کرد؟ گفت: قطعا هیات مدیره 
سازمان بورس باید پاسخگو باشد. بدون شک این 
تخلف با مصوبه هیات مدیره سازمان بورس انجام 
شده و کســی نمی تواند ادعا کند که بی خبر بوده 

است. اما چرایی اتخاذ چنین تصمیمات و تخلفاتی 
بسیار مهم است. باید از طریق ارزیابی های دقیقی 
تحلیلی و نظارتی به گونــه ای برنامه ریزی کرد که 
زمینه وقوع این نوع تخلفات در آینده کاهش پیدا 

کند.
ســهل انگاری های وزارت اقتصاد دولت 

قبل دلیل تخلفات بورس است
او افزود: در پاســخ به پیگیری های رســانه ها و 
نهادهای نظارتی اعالم شده، این تصمیم برای تامین 
منابع مالی شرکت بورس اتخاذ شده است. پرسشی 
که متولیان باید به آن پاسخ دهند، این است که برای 
تامین منابع مالی مورد نیاز آیا دستگاه ها، سازمان 
ها، ارگان هــا و... باید راه خالف قانــون را در پیش 
بگیرند؟ پرسش مهمتر اینکه آیا بودجه های تزریق 
شده به وزارت اقتصاد و مهمتر از آن حتی درآمدهای 
شــرکت بورس کفاف نیازهای مالی این سازمان 
را نمی داد؟ این در حالی اســت که وزارت اقتصاد از 
توان کافی برای تامین مالی زیرمجموعه های خود 
برخوردار است و این اظهارات بیشتر به توجیه شبیه 
است. نماینده مردم اقلید در مجلس  در ادامه گفت: 
پرســش مهمتر این اســت که  آیا منابع برآمده از 
رمزارزهای استخراج شده و فروخته شده به چرخه 
مالی شرکت وارد شده اســت؟ پاسخ به مجموعه 
این پرسش ها، گویای انجام فسادی سیستماتیک 

در این مجموعه اقتصادی اســت. مجموعه ای که 
متاسفانه شرایط سوء اســتفاده مالی در آن فراهم 
اســت و برخی از این شرایط آشــفته مدیریتی و 
نظارتی سوءاستفاده می کنند.عضو ناظر مجلس 
در شورای عالی بورس در خصوص ضرورت برخورد 
قانونی با چنین تخلفاتی برای جلوگیری از تکرار آن 
گفت:  ضرورت دارد نظارت دستگاه های نظارتی در 
بنگاه های اقتصادی بسیار گسترده تر و متمرکزتر 
انجام شود تا شــاهد تکرار این نوع اتفاقات نباشیم. 
شخصا پیشنهاد می کنم تصمیمات هیات مدیره 
ســازمان بورس ضرورتا به تاییــد وزارت اقتصاد و 
نمایندگان ناظر شورای عالی بورس و دستگاههای 
نظارتی برسد تا امکان سواستفاده به حداقل برسد.

صالحــی در پایان خاطرنشــان کــرد:  همچنین 
برکناری هیات مدیره شــرکت بــورس کمترین 
خواسته سهامدارانی اســت که در ١۵ماه گذشته 
متحمل ضرر و زیان های هنگفت در بازار ســرمایه 
شــده اند. هرچند این برکناری نبایــد راهی برای 
سرپوش گذاشتن بر سایر تخلفات و بی تدبیری های 
انجام شده باشد. دستگاه قضایی باید با حساسیت 
تمام، مسایل شــرکت بورس را پیگیری و عامالن 
تخلفات گسترده را به اشد مجازات برساند تا حداقل 
خواسته سهامداران و بازگشت اعتماد سهام داران 

به بورس تامین شود.

عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه از حدود 
۳۵۰هواپیما تنها ١۰۰هواپیما فعال در اختیار داریم 
گفت: دولت گذشته به جای تامین قطعه، هواپیمای 
نو خریداری کرد و این امر موجب زمین گیر شدن 

حدود ٧۰درصد هواپیماهای کشور شده است.
به گزارش اقتصادآنالین به نقــل از خانه ملت، 
مجتبی یوســفی در رابطه با لزوم نوسازی ناوگان 
هوایی کشور گفت:  یکی از زیرساخت های الزم برای 
توسعه صنعت گردشگری، حمل و نقل هوایی بوده و 
هر کشوری که می خواهد در این حوزه موفق باشد، 
حتما باید الگوی حمل و نقلی خود خود را تغییر داده 

و به صنعت هوایی توجه ویژه ای داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس شــورای اسالمی 
افزود: با توجه به اینکه در دهه های اخیر شیوه های 
جابه جایی مســافر و بار تغییر کرده است، یکی از 
فرصت های بســیار خوب برای کشــورها، توسعه 
حمل و نقل هوایی بوده تا به واسطه ناوگان هوایی و 

جا به جایی مسافر به هاب منطقه تبدیل شوند.
وی با بیان اینکه متاسفانه در سال های اخیر به 
دلیل ســوء مدیریت و عدم برنامه ریزی مناسب در 
حوزه حمل و نقل هوایی فرصت های بیشماری را 
از دست دادیم، اضافه کرد: ایران به لحاظ موقعیت 
جغرافیایی ظرفیت اتصال کشورهای شرقی و غربی 
به یک دیگر را دارد، اما این جایگاه توسط کشورهای 
عربی و ترکیه از ما گرفته شده و آنها به هاب منطقه 

تبدیل شده اند.  
نماینده مردم اهواز، باوی،حمیدیه و کارون در 

مجلس تاکید کرد: در این شــرایط که بسیاری از 
فرصت ها را از دست داریم، برخی از مدیران به جای 
پذیرفتن کوتاهی  هایشان و جبران عملکرد خود، 
بی برنامه گی ها و ناکارمدی ها را به سیاست خارجی 
و موضوعاتی نظیر برجام و FATF مرتبط  می  کردند، 
این امر در بســیاری از حوزه ها نظیر تامین واکسن 
کرونا و توسعه و نوسازی صنعت هوایی کشور کامال 

مشهود بوده است.
یوسفی ادامه داد: هنگامی که در دولت گذشته 
فرصت نوسازی ناوگان هوایی کشــور فراهم شد، 
بسیاری از کارشناسان معتقد بودند علی رغم نیاز 
به خرید هواپیمای نو، اولویت کشور خرید قطعات 
مورد نیاز است اما متاسفانه به دلیل بی توجهی به 
این موضوع هم اکنــون از حدود ۳۵۰ هواپیما تنها 

١۰۰ هواپیما فعال در اختیار داریم، این آمار نشان 
دهنده این است که پروازهایمان را تنها با ۳۰ درصد 
از ظرفیت صنعت هوایی کشور انجام می دهیم که 
خود موجب شــده درآمد حاصــل از فروش بلیط 
کفاف هزینه های ایرالین ها را نداده و آسیب فراوانی 

به آنها تحمیل شود.
ساختار مدیریتی ســازمان هواپیمایی 

کشور باید تغییر کند
این نماینده مردم در مجلس شــورای  اسالمی 
با اشاره به لزوم برنامه ریزی در سازمان هواپیمایی 
کشوری و تغییر چارت مدیریتی این سازمان، تاکید 
کرد: در حال حاضر شاهد تصمیم های چندگانه در 
حوزه صنعت هوایی هستیم که این خود ضرورت 

تغییر ساختار مدیریت این حوزه را نشان می دهد.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی افزود: 
هنگامی که از توسعه صنعت هوایی دفاع می کنیم، 
بسیاری مدعی می شوند که در شرایطی که بسیاری 
از جاده ها و معابر روســتایی با مشکل آسفالت رو 
برو هستند، باید بهســازی جاده ها در اولویت قرار 
بگیرد این درحالی است که یکی از الزامات توسعه، 
توسعه متوازن است. اگر ســرمایه گذار خصوصی 
در مناطق محروم ســرمایه گذاری نکند با همین 
اعتبارات قطره چکانی دولت ها امکان توسعه فراهم 
نخواهد شــد.این نماینده مردم در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه یکی از موارد مهم برای جذب 
سرمایه گذار، توسعه حمل و نقل و دسترسی است 
تا سرمایه گذاران به راحتی رفت و آمد کنند تصریح 
کرد: در حال حاضر صنعت هوایی تنها به اقشار مرفه 
جامعه محدود نمی شــود و یکی از ضروری ترین 
زیرساخت های هر کشــوری است.یوسفی با بیان 
اینکه حمل و نقل هوایی راهی برای جا به جایی بار 
است  اظهار کرد: در برخی از کشورها با وجود ۵۰۰ 
هواپیما تنها دو الی ســه ایرالین فعالیت می کند 
در حالی که در کشــور ما با وجود ١۰۰ هواپیما ١۲ 
شرکت هواپیمایی وجود داشــته و هنوز هم برای 
تاسیس ایرالین جدید درخواست داده می شود. این 
امر موجب کوچک شدن شرکت ها و آسیب پذیری 
بیشتر در برابر تکانه های اقتصادی می شود. لذا الزم 
است دولت در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی برای 
بهبود وضعیت صنعت هوایی کشور این موارد نیز 

مورد توجه قرار بگیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: »طرح 
اصالح نظام بانکداری کشور« عالوه بر کاهش تورم، 
اثرات مثبت دیگر در اقتصاد دارد چراکه درصورت 
انجام ایــن مهم، مشــکالت مربوط بــه وضعیت 
نقدینگی و بحث بی ثباتی نظام پولی و بانکی مورد 

رسیدگی قرار می گیرد.
ســید ناصر موســوی الرگانی در گفت وگو با 
خبرنگار خبرگــزاری خانه ملت دربــاره آخرین 
وضعیت »طرح اصالح نظام بانکداری کشــور« و 
فواید آن، گفت: اگرچه در دوره های قبلی مجلس 
درخواســت آوردن الیحــه ای درخصوص »طرح 
اصالح نظام بانکداری کشــور« مطرح شد اما این 
مهم با وجــود پیگیری نماینــدگان در دوره های 
بعدی، نه تنها در این دولت  بلکه در دولت یازدهم و 
دوازدهم نیز به سرانجام نرسید به همین دلیل تعداد 
قابل مالحظه ای از نمایندگان مجلس دهم بررسی 
این طرح را امضاء کردند و اکنون برخی از مواد آن در 

حال بررسی نهایی است.
نماینده مــردم فالورجان در مجلس شــورای 
اسالمی دلیل به نتیجه نرسیدن این طرح از مجلس 
دهم تاکنون را عدم حمایــت و دفاع بانک مرکزی 
از آن دانســت و افزود: بانک مرکزی و آقای ســیف 
به عنوان رئیــس وقت آن نه تنهــا از »طرح اصالح 
نظــام بانکداری کشــور« حمایــت نکردند بلکه 

مخالفت های سرسختانه ای نیز با آن داشتند.
به زعم وی براســاس این طــرح بانک مرکزی 
ایران بایــد ماننــد بانک مرکــزی بســیاری از 
کشورهای پیشرفته مستقل از دولت شود تا بتواند 

خدمت رسانی بهتری داشته باشد.
موســوی الرگانی با بیان اینکه طرح مذکور 
بر آن اســت رابطــه مالــی و نقــش دولت در 
سیاست گذاری پولی کشور را اصالح کند، اضافه 
کرد: در قانون فعلی دولت نقش بســیار پررنگی 

در مدیریت بانک مرکزی دارد و اســتقالل بانک 
مرکزی را زیر سوال برده است.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه در شرایط 
فعلی مهم ترین اولویــت بانک مرکزی باید کنترل 
تورم باالی کشــور باشــد، توضیح داد: در جهان 
پیشــرفته نیز وظیفه اصلی بانک هــای مرکزی 
»کنترل تورم« اســت و برای پایین نگه داشتن آن 

سیاست های الزم را اتخاذ می کنند.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس در تشریح 

دالیل تاکید مجلس بر اصالح نظام بانکداری کشور، 
گفت: تاکید بر استقالل بانک مرکزی بدون اینکه 
دولت ها بر روی آن تســلطی داشته باشند به دلیل 
آن اســت که سیاست های مناســب و ضدتورمی 
خود را اجرا کند چراکه در بســیاری موارد دولت ها 
برای پوشــش کســری بودجه خود، می توانند به 
سیاســتگذار پولی فشــار آورده و منجر به اتخاذ 

تصمیماتی بشوند که به تورم دامن می زند.
وی معتقد اســت این طرح اقتدار نظارتی بانک 
مرکزی را تقویت می کند و ابــزار قانونی در اختیار 
بانک مرکــزی می گذارد تا بــا بانک های متخلف 

برخورد کند.
به گفته موسوی الرگانی در طرح مذکور پیش 
بینی شده که نظام بانکی در مسیر تولید قرار گیرد، 
همچنین سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تقویت 
شــود و به کنترل تورم و کاهش التهابات اقتصادی 

بی انجامد.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اسالمی با اشــاره به ضرورت تغییر و تحول در اداره 
بانک مرکزی، گفت: اگر قوانین، ساختار و نحوه اداره 
بانک مرکزی اصالح شود، اثرات مثبت آن در زندگی 
مردم مشاهده خواهد شــد، همچنین درصورت 
تحقق این موضوع، مشکالت نقدینگی برطرف شده 

و ثبات به نظام پولی و بانکی کشور بر خواهد گشت

موسوی الرگانی:

دلیل تاکید نمایندگان بر اصالح نظام بانکداری چیست؟
از کاهش تورم تا اثرات مثبت آن در اقتصاد

معاون وزیر راه و شهرســازی از تصویب تمدید مهلت ثبت نام وام 
ودیعه مسکن تا پایان آذرماه در ستاد مبارزه با کرونا خبر داد.

»محمود محمودزاده« روز چهارشنبه به خبرنگار اقتصادی ایرنا 
افزود: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام 
وام اجاره در کارگروه مرتبط ستاد ملی مقابله با کرونا مورد تایید قرار 
گرفته بود و روز گذشته  مورد تصویب نهایی ستاد مبارزه با کرونا قرار 

گرفت.
وی ادامه داد: بر این اســاس متقاضیان وام اجاره این امکان را دارند 

که تا پایان پاییز امسال در سامانه مربوطه ثبت نام کنند.
به گفته محمودزاده تاکنون ١ میلیــون و ۲۰۰ هزار نفر متقاضی 
ثبت نام  کرده اند و بر این اساس حدود ۳۴۰ هزار متقاضی مدارک خود 

را بارگذاری و ١٧ هزار نفر تسهیالت ودیعه مسکن را دریافت کرده اند.

سقف تســهیالت کمک ودیعه اجاره مســکن در منطقه شهری 
تهران ٧۰ میلیون تومان، ســایر کالن شــهرها )شهرهای باالی یک 
میلیون نفر جمعیت یعنی شهرهای مشــهد، اصفهان، کرج، شیراز، 
تبریز، قم، اهواز و کرمانشــاه( ۴۰ میلیون تومان و ســایر شهرها ۲۵ 
میلیون تومان است. همچنین، متقاضیان دریافت این تسهیالت باید 

متاهل یا سرپرست خانوار باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی: ثبت نام وام اجاره تا پایان آذرماه تمدید شد بروکراسی سد راه اشتغال 
زایی شده است

محســن دهنوی گفت: بروکراســی 
حاکم بــر دولــت، مانع از شــکل گیری 
کسب وکارهای مردم شده است، از همین 
رو اصلی تریــن ماموریــت وزارت صمت 
در دولــت جدیــد، تســهیل مجوزهای 

کسب وکار است.
به گزارش مهر، محسن دهنوی با اشاره 
به اینکــه بخش هایی از طرح »تســهیل 
صدور مجوزهای کسب و کار« در صحن 
علنی مجلس تصویب شده و بخش های 
دیگری از آن فردا در صحن بررسی خواهد 
شــد، گفت: بســیاری از مردم متقاضی 
تأسیس کسب وکار خود هستند و نیازی 
به ایجاد اشتغال از سوی دولت ندارند، اما 
با این وجود بروکراســی حاکم بر دولت، 
مانع از شکل گیری کسب وکارهای مردم 
می شــود. این اتفاق به طــرق مختلف و 
پرتکــراری در تمامی ارکان بروکراســی 
دولت قابل مشاهده است. همین مسئله 
مانع تأســیس هزاران بنــگاه اقتصادی 
در هر سال می شــود. بنابراین در صورت 
حل مسئله مجوزهای کســب وکار، هم 
خوداشــتغالی رونق می یابد و هم کسب 
و کارهــای جدید، نیازمنــد بکارگیری و 

استخدام نیروی کار خواهند بود.
وی تصریح کــرد: از همیــن رو اصلی 
ترین مأموریت وزارت صمــت در دولت 
جدید، تســهیل مجوزهای کســب وکار 
است. الزم اســت توجه شــود که موانع 
قابل توجهــی پیــش روی کارآفرینان و 
صنعتگران است، اما اشخاص متعددی با 
علم به این مشکالت، متقاضی راه اندازی 
یک کســب وکار جدیــد هســتند و در 
حکمرانی فعلی، به جــای تقدیر از چنین 
افرادی، موانعی هم پیش روی تأســیس 

کسب وکارهایشان ایجاد می شود.
نماینــده مــردم تهــران در مجلس 
شورای اســالمی، درباره اهمیت تسهیل 
صدور مجوزهای بخــش تولید و صنعت 
در ذیل وزارت صمــت، گفت: ورود راحت 
سرمایه گذاران جدید الزمه پویایی و حیات 
یک بازار اســت. با ورود ســرمایه گذاران 
جدید به یک بــازار، رقابتی در راســتای 
جلب مشــتری بیشــتر به وجود می آید 
که مهم ترین ثمره آن، افزایش مشــتری 
مداری اســت. با افزایش مشتری مداری، 
بازیگران بازار، ترغیب به افزایش کیفیت 
و کاهش قیمت می شــوند و اینجاســت 
کــه تغییــرات تکنولــوژی، نــوآوری، 
استفاده از ظرفیت های دانشگاه ها و... در 
راستای کاهش قیمت تمام شده یا ایجاد 
افزونه های جدید برای محصول یا خدمت 

هر بنگاه اقتصادی، اهمیت پیدا می کند.
وی ادامه داد: به همین دلیل اســت که 
یکی از راهکارهای افــراد ذی نفوذ در هر 
حوزه اقتصادی، برای ایجاد حاشیه سود 
مطمئن و کاهش رقابت، جلوگیری از ورود 
بازیگران جدید به بازار است. بدین جهت 
اصناف و تشکل های این افراد، با در دست 
گرفتن مجوزهای حاکمیتی مانند پروانه 
کســب، میزان ورود افراد جدید به بازار را 
تعیین می کنند. در برخی دیگر از موارد، 
مراجع دولتی در اقداماتی همراستا با این 
افراد سودجو، به صورت قانونی از ورود افراد 

جدید ممانعت می کنند.
دهنوی پیرامون آثار منفی سختی اخذ 
مجوزهای کسب و کار گفت: در کشور ما 
مجوز قیمت پیدا کرده اســت. در اطراف 
تهران، در یکی از شــهرهایی که کمبود 
فضای بیمارســتانی وجــود دارد، مجوز 
تأسیس بیمارستان ٧۰ میلیارد تومان و 
۲۰ میلیارد تومان قیمت دارد. این مسئله 
نشان دهنده وخامت اوضاع است. اما این 
امر نباید منجر به ممنوع کــردن انتقال 
مجوزها شــود. راه حل مقابله با این اتفاق 
بی ارزش کردن مجوز است، به نحوی که 
هر شخصی که شرایط الزم برای اخذ مجوز 
را دارد باید بتوانــد بدون نگرانی و معطلی 
مجوز دریافت کند و نیازی به خرید مجوز 
از بازار سیاه نداشته باشد. به این صورت بازار 
خرید و فروش مجوزها جمع می شود.عضو 
هیأت رییسه مجلس شــورای اسالمی، 
پیرامون راهکارهای در نظر گرفته شــده 
جهت تســهیل صدور مجوزها در طرح 
جدید مجلــس گفت: مجوزهــا به طرق 
متفاوتی بــرای کارآفرینــان ایجاد مانع 
می کند، با این وجود نمایندگان مجلس با 
تدوین طرحی به نام »طرح تسهیل صدور 
برخــی از مجوزهای کســب وکار« اقدام 
به مانع زدایی از نظام بروکراســی کشور 
کرده اند. طبق این طرح، نظام مجوزدهی 
کشور از حالت دســت وپاگیر فعلی تغییر 
کرده و مجوزهــا به دو صورت تقســیم 
بندی می شــوند. عموم کســب وکارها 
که به صورت مســتقیم امنیت، سالمت، 
بهداشــت و محیــط زیســت را تهدید 
نمی کنند، در دسته مجوزهای ثبت محور 

قرار می گیرند. 
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  سال هفتم

فرابورس

بانک مسکن طی نامه ای افزایش سقف تسهیالت بانک مسکن 
از محل اوراق گواهی حق تقدم اســتفاده از تســهیالت مسکن را 

اعالم کرد.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه )ســنا(، معاونت توسعه 
کسب و کار شــرکت فرابورس ایران با صدور اطالعیه ای افزایش 
سقف تسهیالت مســکن اعطایی از محل اوراق گواهی حق تقدم 

استفاده از تســهیالت مسکن بانک مســکن در فرابورس ایران را 
اعالم کرد.

براســاس این اطالعیه، در شــهر تهران وام انفرادی ۲ میلیارد 
ریال، جعاله انفرادی ٨۰۰ میلیــون ریال، زوجین ۴ میلیاردریال و 

جعاله زوجین ٨۰۰ میلیون ریال است.
همچنین، در مراکز استان ها و شــهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر 

جمعیت، وام انفرادی یــک میلیارد و ۲۰۰ میلیــون ریال، جعاله 
انفرادی ٨۰۰ میلیون ریال، زوجین ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال 

و جعاله زوجین ٨۰۰  میلیون ریال است.
وام انفرادی در ســایر مناطق شــهری، یک میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون ریــال و وام زوجیــن، ۲ میلیــارد و ۴۰۰ میلیون ریال 

اعالم شده است.

سقف وام مسکن به فرابورس ابالغ شد
خبرمیز خبر 

با 3۹6 واحد افزایش؛
آیفکس پرقدرت از کانال ۲۱ 

هزار واحدی عبور کرد
در جریان معامالت امروز، )شــنبه، هفتم 
مهر ماه( شاخص کل فرابورس با افزایش ۳٩٦ 

واحدی به رقم ۲١ هزار و ۳۰١ واحد رسید.
به گزارش پایــگاه خبری بازار ســرمایه 
)ســنا(، برپایه معامــالت نخســتین روز 
هفته فرابورس ایــران، بیــش از ۳ میلیارد 
۴٨٦  میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ١۴۵ هــزار و ٨٧٨ میلیــارد ریال 

دادوستد شد.
در جریــان معامــالت امــروز فرابورس 
ایران، شرکت پلیمر آریاساسول با ٩۰ واحد، 
شرکت بیمه پاســارگاد با ٦٨ واحد، شرکت 
پتروشیمی زاگرس با ۵٧ واحد، شرکت فوالد 
هرمزگان جنوب با ۳۰ واحد و شــرکت ذوب 
آهن اصفهان با ۲۰ واحد بیشترین تاثیر مثبت 

را بر رشد شاخص داشتند.
در مقابل، شرکت سنگ آهن گهر زمین با ۵ 
واحد، بیمه اتکایی ایرانیان با ۴.٨ واحد، گروه 
ســرمایه گذاری میراث فرهنگی با ۳ واحد، 
بیمه دی بــا ۲.٨٩ واحد و شــرکت صنعتی 
مینو با ۲.٨٦ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر 

شاخص فرابورس داشتند.

با 1۰۰ واحد افزایش به ثبت رسید؛
آیفکس در یک قدمی کانال 

۲۱هزار واحدی
در جریان معامالت امروز، )چهارشــنبه، 
هفتم مهر ماه( شــاخص کل فرابــورس با 
افزایش ١۰۰ واحدی بــه رقم ۲۰ هزار و ٩٦۰ 

واحد رسید.
به گزارش پایــگاه خبری بازار ســرمایه 
)ســنا(، برپایه معامالت واپســین روز هفته 
فرابــورس ایران، بیــش از ۳ میلیــارد ١۴۵  
میلیون ســهم، حق تقــدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۲٧٨ هزار و ۴۳ میلیارد ریال دادوستد 
شد.در جریان معامالت امروز فرابورس ایران، 
شرکت پلیمر آریاساسول با ٧۳ واحد، شرکت 
پتروشــیمی زاگرس با ۵۳ واحد، شــرکت 
صنعتی مینو با ١۴ واحد، شرکت پتروشیمی 
تندگویان با ١۳ واحد و شرکت پاالیش نفت 
الوان با ٩ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد 

شاخص داشتند.
در مقابل، بیمه پاســارگاد بــا ۳٦ واحد، 
شرکت پاالیش نفت شیراز با ٨ واحد، شرکت 
ســنگ آهن گهر زمین با ٧ واحد، شــرکت 
فرابورس ایران با ٦ واحد و شــرکت توکا ریل 
با ۴ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص 

فرابورس داشتند.

در جریان معامالت فرابورس؛
۲ میلیارد اوراق بهادار 

دست به دست شدند
امــروز،  معامــالت  جریــان  در 
)یکشــنبه،چهارم مهر ماه( شــاخص کل 
فرابورس با کاهــش ۵١.۴۳ واحدی به رقم 
۲۰ هزار و ٨۰٦ واحد رسید.به گزارش پایگاه 
خبری بازار سرمایه )ســنا(، برپایه معامالت 
دومین روز هفتــه فرابورس ایــران، بیش از 
۲ میلیارد ٩١۲  میلیون ســهم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش ۳۲٩ هزار و ٩۲٩ میلیارد 
ریال دادوستد شد.در جریان معامالت امروز 
فرابورس ایران، شرکت پتروشیمی زاگرس 
با ۲۲ واحد، شــرکت پتروشیمی تندگویان 
با ١٨ واحد، شرکت پلیمر آریاساسول با ١١، 
شــرکت فوالد هرمزگان جنوب با ١۰ واحد و 
شرکت پاالیش نفت الوان با ۴ واحد بیشترین 

تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند.
 

در جریان معامالت امروز؛
 آیفکس ۵۳ واحد 

افزایش یافت
در جریــان معامالت امروز، )سه شــنبه، 
ششــم مهر ماه( شــاخص کل فرابورس با 
افزایش ۵۳ واحدی به رقــم ۲۰ هزار و ٨۵٩ 
واحد رســید.به گزارش پایــگاه خبری بازار 
سرمایه )ســنا(، برپایه معامالت چهارمین 
روز هفته فرابورس ایــران، بیش از ۲ میلیارد 
٦۴٨  میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ١۰٩ هــزار و ۳٩۴ میلیــارد ریال 
دادوســتد شــد.در جریان معامالت امروز 
فرابورس ایران، شــرکت پلیمر آریاساسول 
با ۳٦ واحد، شرکت پتروشــیمی زاگرس با 
۳۰ واحد، شرکت پتروشــیمی تندگویان با 
۲۰ واحد، شــرکت صنعتی مینو با ١۴ واحد 
و مجتمع جهان فوالد ســیرجان با ١۰.۲۴ 
واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص 
داشتند.در مقابل، بیمه پاســارگاد با ١٩.٧٧ 
واحد، شرکت ســرمایه گذاری صبا تامین با 
١۰ واحد، شرکت سرمایه  گذاری مالی سپهر 
صادرات بــا ٩.٦۲ واحد، شــرکت فرابورس 
ایران با ٩ واحد و شــرکت ذوب آهن اصفهان 
با ٨ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص 

فرابورس داشتند.

هلدینگ سیمانی غدیر در مراسم 
یک دیدار، یک عرضه معرفی شد

جایگاه استراتژیک »سغدیر« 
در صنعت سیمان کشور

وی به رشــد مقداری صادرات نیز اشاره 
کرد و افزود: ســغدیر همچنیــن افزایش 
ظرفیت صادراتی را محقق کــرده و آن را از 
یک میلیون و ٨۰۰ هزار تن در ســال های 
٩٨-٩٧ به دو میلیــون و ۵۰۰ هزار تن در 
سال های ١۴۰۰-٩٩ رســانده که این عدد 

بیش از ۳۵ درصد تولید این مجموعه است.
محمدرضا سلیمیان مدیرعامل شرکت 
توســعه ســرمایه و صنعت غدیر صبح روز 
جاری در نشســت خبری »یک دیدار، یک 
عرضه« در آســتانه عرضه اولیه سهام این 
شرکت، مهم ترین ویژگی های این مجموعه 
ســیمانی، مزیت هــای رقابتــی، جایگاه 
استراتژیک سغدیر در صنعت سیمان کشور، 
آخرین وضعیت صادراتی زیرمجموعه ها و 

روند سودآوری آن را تشریح کرد.
معرفی زیرمجموعه های سغدیر

به گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس 
ایران، مدیرعامل شــرکت توسعه سرمایه 
و صنعت غدیر سرمایه شــرکت را در حال 
حاضر ۳۳۵ میلیــارد تومان اعــالم کرد و 
گفت: ١۰۰ درصد از سهام شرکت متعلق به 
سرمایه گذاری غدیر است و شرکت توسعه 
ســرمایه و صنعت غدیر دارای ۴ شــرکت 
زیرمجموعه شامل سیمان سپاهان، سیمان 
دشتستان، سیمان کردســتان و سیمان 
شرق است که هرکدام نیز تعدادی شرکت 

زیرمجموعه دارند.
به گفته وی مدیریت هر چهار شــرکت 
فوق با هلدینگ ســیمانی غدیر بوده و ١۰ 
درصد از صنعت سیمان کل کشور متعلق به 

این چهار شرکت است.
وی با اشــاره به اینکه ۳۰ درصد سیمان 
ساروج نیز متعلق به ســغدیر است، اظهار 
کرد: غیر از شــرکت های تولیدی، ناوگان 
خیلی قوی با ۲۰۰ ماشــین و هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری در هلدینگ سیمان 
غدیر انجام شــده و در حال حاضر ظرفیت 
گروه هلدینگ غدیر حدود ٧ میلیون تن در 

صنعت سیمان کشور است.
جایگاه استراتژیک سغدیر و روند 

صادرات محصوالت
مدیرعامل شــرکت توسعه ســرمایه و 
صنعت غدیر در ادامه با اشــاره اینکه با ورود 
به فرابورس مسیر رو به رشد و توسعه شرکت 
همچنان ادامه پیدا می کند، افزود: جایگاه 
استراتژیک مجموعه در سطح کشور هم از 
دیگر ویژگی های مهم است، به این ترتیب 
که در شــرق کشــور، بزرگ ترین کارخانه 
سیمان سفید کشور در مشهد مستقر است 
که شــامل دو خط یک میلیونی و یک خط 
۳۰۰ هزارتنی است و بازار صادراتی خوبی 

دارد.
همچنین سیمان کردستان با ظرفیت 
حدود یــک میلیون تن در غــرب فعالیت 
می کند که به عراق نیز صــادرات دارد و ۵۳ 

درصد آن متعلق به سغدیر است.
وی در ادامه گفت: از سوی دیگر سیمان 
ســپاهان جزو بزرگ تریــن کارخانه های 
سیمان کشور است که ظرفیت سه میلیونی، 
ریل راه آهــن و ایســتگاه راه آهــن دارد و 

یک سوم تولیدات آن نیز صادر می شود.
به گفته سلیمیان، پراکندگی شرکت ها 
امکان سوآپ سیمان را برای این مجموعه 

مهیا کرده و برنامه آن در دست اقدام است.
مزیت های رقابتی

وی با اشــاره به اینکه ســغدیر به لحاظ 
تولید عملیاتــی، دومین شــرکت در بین 
سیمانی های کشور بوده و به جهت ظرفیت 
تولید نیز رتبه ســوم را دارد، اظهار داشت: 
ظرفیت تولید کلینکر ایــن مجموعه از ۵ 
میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سال ٩٧-٩٦ به ٦ 
میلیون و ٩۰۰ هزار تن در سال های ٩٨-٩٧ 
رسیده بود و این رقم در سال ١۴۰۰-٩٩ به ٧ 
میلیون و ١۴۰ هزار تن افزایش یافت و روند 

رو به رشد آن همچنان ادامه دار است.
وی با اعالم اینکه در زمینه تولید کلینکر 
در بین شرکت های کشور رتبه دوم را داریم، 
افزود: موجودی کلینکر یکی از اصلی ترین 
موضوعــات در بخــش موجودی مــواد و 
محصوالت استراتژیک است. استراتژی این 
است که کلینکر و موجودی ها حفظ شود تا 
برای شرایط سخت بتواند تولید داشته باشد.

به گفتــه وی ســغدیر بــرای ٧۲ روز 
موجودی کلینکــر را حفظ کرده در حالی 
که میانگین کل کشور ۳٨ روز است و ۵,١ 
میلیون تن موجودی دپوی اســتراتژی 
کلینکر در ایــن مجموعه محقق شــده 

است.
وی به رشــد مقداری صادرات نیز اشاره 
کرد و افزود: ســغدیر همچنیــن افزایش 
ظرفیت صادراتی را محقق کــرده و آن را از 
یک میلیون و ٨۰۰ هزار تن در ســال های 
٩٨-٩٧ به دو میلیــون و ۵۰۰ هزار تن در 
سال های ١۴۰۰-٩٩ رســانده که این عدد 

بیش از ۳۵ درصد تولید این مجموعه است.

سرپرست معاونت توسعه کسب و کار فرابورس ایران خبر داد

امکان رصد دقیق معامالت روزانه اوراق با درآمد ثابت در سایت فرابورس

دهمین عرضه اولیه فرابورس در سال جاری انجام شد

کشف قیمت ۲۰۳۰ تومانی هر سهم »شکام«

سرپرست معاونت توســعه کســب و کار فرابورس ایران گفت: در 
وب سایت فرابورس ایران دسترسی مطمئن و دقیق به آمار معامالت 
روزانه اوراق مالی اسالمی به تفکیک سهم خریداران و فروشندگان آن 

توسط اداره آمار و تحلیل داده ها، فراهم شده است.
سرپرست معاونت توسعه کسب و کار فرابورس ایران از امکان رصد و 
پیگیری آمار معامالت روزانه اوراق مالی اسالمی دولت برای مخاطبان 
اوراق با درآمد ثابت در بازار ابزارهاي نوین مالي شامل سرمایه گذاران و 
فعاالن این بازار، خبر داد و گفت: در وب سایت فرابورس ایران دسترسی 
مطمئن و دقیق به آمار معامالت روزانه اوراق مالی اسالمی به تفکیک 
سهم خریداران و فروشندگان آن توســط اداره آمار و تحلیل داده ها، 

فراهم شده است.
به گزارش مدیریــت ارتباطات فرابورس ایران، ندا بشــیری با بیان 
اینکه بازارهای مالی در تمامی اقتصادهای دنیا به دو بخش بازار پول و 
سرمایه تقسیم می شوند که بازار پول مختص تامین مالی کوتاه مدت و 
بازار سرمایه برای تامین مالی بلندمدت و بیشتر از یک سال تعریف شده 
است، به کارکرد بازار اوراق با درآمد ثابت اشاره کرد و گفت: در بازارهای 
متعارف روش تامین مالی به نام اســتقراض برای بنگاه های اقتصادی 

وجود دارد که در بستر بازار بدهی انجام می شود.
وی با یادآوری اینکه روش اســتقراض برای بازارهای مالی اسالمی 
از لحاظ شــرعی قابل اجرا نیســت، بیان کرد که تامین منابع مالي در 
بازارهاي مالي اســالمي بر پایه یکي از عقود شرعي انجام مي شود که 

اوراق منتشر شده مبتني بر این عقود شرعي، صکوک نام دارد.
تشریح عملیات بازار باز

بشیری همچنین به موضوع عملیات بازار باز که در بستر بازار اوراق 

مالی اسالمی انجام می شــود اشــاره و اظهار کرد: بانک های مرکزی 
همواره به دنبال این هستند که نرخ سود نوسانی بیشتر یا کمتر از نرخ 
سیاستی تعیین شده توسط بانک مرکزی نداشته باشد که این مهم نیز 
به مدد انجام »عملیات بازار باز« که هم اکنون در ١۵۰ کشــور دنیا و از 
جمله کشــورمان صورت می گیرد، تا حد قابل توجهی قابل دستیابی 

است.
وی با تاکید بر اینکه معامــالت در عملیات بازار بــاز به عنوان یک 
سیاســت متعارف پولی مطلقاً به بازار پول تعلق داشته و اثر منفی در 
میزان منابع موجود در بازار سهام ندارد، یادآور شد: از آنجا که بر اساس 
قوانین معامالت بازارهای مالی اسالمی باید مالکیت اوراق منتقل شود، 
این روند در بســتر بازار ســرمایه انجام و ارزش معامالت آن در سایت 

TSETMC ثبت می شود.
سرپرست معاونت توسعه کســب و کار فرابورس در تشریح دالیل 
افزایش حجم و ارزش معامالت بازار اوراق با درآمد ثابت عنوان کرد: در 

جریان عملیات بازار باز مبتنی بر توافق بازخرید اسالمی، بانک تجاری 
در قبال منابع پولی که از بانک مرکــزی دریافت می کند، باید اوراقش 
را به مالکیت بانک مرکزی درآورد کــه در این فرایند یک معامله انجام 
می شود و حجم معامالت باال می رود، همچنین با اتمام مهلت پرداخت 
که معموال دوره های کوتاه مدت چند روزه است، این فرآیند مجددا به 
صورت معکوس انجام شــده و بازهم یک معامله در بستر بازار سرمایه 
در نماد ۴ اوراق انجام و در حجم و ارزش معامالت ثبت می شود. بنابراین 
جایی که در بخش »خریداران و فروشــندگان بازار ثانویه اوراق«، نام 
بانک مرکزی به همراه بانک های تجاری به چشــم می خورد، معموالً 

معامالت مربوط به عملیات بازار باز است.
بشــیری در پایان با بیان اینکه فعاالن بــازار اوراق بهادار می توانند 
اطالعات دیگری نیز از معامالت اوراق مالی اســالمی مانند بازده این 
اوراق و شــاخص کل صکوک فرابــورس )Sindex( را بــا مراجعه به 
وب سایت فرابورس دریافت کنند، افزود: شاخص سیندکس این امکان 
را به فعاالن بازار اوراق بهادار می دهد تا در کنار رصد فراز و فرودهای بازار 
سهام، افت و خیز بازار اوراق با درآمد ثابت را نیز به صورت روزانه پیگری 
و دنبال کنند؛ در حال حاضر این شاخص به دو صورت وزنی و هم وزن 
گزارش می شود و در روزهای آتی، ٨ شــاخص دیگر در همین زمینه 

منتشر خواهد شد.
شــایان ذکر اســت آمار معامالت روزانه اوراق مالی اســالمی به 
تفکیک سهم خریداران و فروشندگان در بخش مرکز داده وب سایت 
https://www.ifb.ir/datareporter/ فرابورس بــه نشــانی

DailySukukTrades.aspx قابل مشاهده، رصد و گزارش گیری 
است.

امروز بــازار دوم فرابورس ایــران میزبان عرضه 
اولیه سهام شرکت صنایع شــیمیایی کیمیاگران 
امروز بــود؛ به ایــن ترتیب که ١۰ درصد از ســهام 
»شکام« به روش ثبت ســفارش در فرابورس روی 
میز فروش رفت.بــه گزارش مدیریــت ارتباطات 
فرابورس ایران، در عرضه اولیه روز جاری ١۰ درصد 
از کل سهام شــرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران 
امروز معادل ٩۰ میلیون برگه ســهم به روش ثبت 
سفارش به ســرمایه گذاران غیرمســتقیم عرضه 
شد.طی رقابت بین مشــارکت کنندگان در عرضه 
اولیه شکام، این ســهم در نرخ ۲۰ هزار و ۳۰۰ ریال 
روی تابلو بازار دوم فرابورس ایســتاد. در این عرضه 
اولیــه مشــارکت کنندگان شــامل صندوق های 
ســرمایه گذاری قابــل معاملــه و صندوق هــای 

سرمایه گذاری مشترک ثبت شده نزد سازمان بورس 
و اوراق بهادار بودند که در فرایند کشف قیمت شکام 
با یکدیگر رقابت کردند.گفتنی است دامنه قیمت در 
ثبت سفارش این ســهم نیز از ١٦ هزار و ٦١۰ ریال 
تا مبلغ ۲۰ هزار و ۳۰۰ ریال بود که ســهم در سقف 
قیمتی معامله شــد.همچنین بر اســاس گزارش 
ارزش گذاری، قیمت ارزش گذاری شــده ۲٨ هزار 
و ۴٧۲ ریال و قیمت مبنا ١٨ هــزار و ۴۵۵ ریال به 
ازای هر سهم اعالم شده بود.در مشخصات عمومی 
این عرضه اولیه آمده  است تعداد کل سهام شرکت 
٩۰۰ میلیون برگه و متعهدین عرضــه تعدادی از 
ســهامداران حقیقی هســتند.همچنین شرکت 
کارگزاری صبا تامین به عنوان مشاور عرضه و شرکت 
ســرمایه گذاری هامون صبا به عنوان متعهد خرید 

در این عرضه اولیه نقش آفرینی کردند، ضمن آنکه 
بازارگردانی سهم نیز برعهده صندوق سرمایه گذاری 
اختصاصی بازارگردانی کیان اســت.در بررســی و 
معرفی ویژگی های مهم و نقاط قوت این مجموعه 
با ســرمایه ٩۰ میلیارد تومانی، مدیرعامل شرکت 
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز به رشد دو برابری 
تولید طی سه سال اخیر اشــاره و استراتژی اصلی 
این مجموعهه را رشدوتوســعه شــرکت به سمت 
تولید مواد موثره دارو اعالم کرد.ســید محمدرضا 
موســوی اصفهانی با تاکید بر اینکه کثر داروهای 
شیمیایی بر پایه مواد نفتی ساخته می شود و تمام 
بحث ارزش افزوده کشــور در همین بخش اســت 
که مواد نفتی به مواد با ارزش افــزوده باالتر تبدیل 
شوند، گفت: بیش از ٩٧ درصد داروهای موردنیاز در 

داخل کشور تولید می شود، اما صنعت دارو به مواد 
اولیه وارداتی وابسته است. به همین دلیل باید مواد 
موثره دارویی را در داخل کشــور تولیــد کرده و در 
این زنجیره به صورت عمودی به سمت باال حرکت 
و مواد اولیه تولید دارو را از پایه مواد نفتی تولید کنیم.

وی همچنین مزیت های صادراتی شــکام را مورد 
توجه سرمایه گذاران قرار داده و گفته بود: یک سوم 
فروش شرکت، صادراتی اســت، با وجود تحریم ها 
محصوالت تولیدی را به بیش از ۲۰ کشور از جمله 
هندوســتان صادر می کنیم و رقابت پذیری باالیی 
داریم. همچنین تــراز صادرات نســبت به واردات 
مثبت است و طی سه سال اخیر، از لحاظ حجمی، 
تولیدات مجموعه دو برابر شــده و به سمت تکمیل 

زنجیره ارزش حرکت می کنیم.

از لحظه ای که شرکت ها درخواست پذیرش 
ارسال می  کنند تا زمانی که اصطالحاً ورود آن ها 
به بازار محقق می شــود، اغلب حدود یک سال 
زمان الزم اســت که با توجه به شرایط و میزان 
آمادگی شرکت ها و شــرایط بازار ممکن است 

بیشتر یا کمتر از این زمان نیز محقق شود.
معاون پذیرش فرابورس ایران درباره آخرین 
وضعیت پذیرش اســتارتاپ ها در بازار سرمایه 
شفاف ســازی کرد. حجت اســماعیل زاده در 
گفت وگو با دیجیاتــو با اعــالم اینکه ضوابط 
پذیرش استارتاپ ها در اختیار سازمان بورس 
برای تصویب قرار دارد، گفت: امیدواریم به زودی 
شــاهد تصویب ضوابط پذیرش این شرکت  ها 
باشــیم و با این ضوابط و تکمیل و به روزرسانی 
مدارک توسط خود شرکت  ها، مانعی برای ورود 

به بازار سرمایه وجود ندارد.
از تابســتان پارســال عزم جدی برای ورود 
اســتارتاپ ها به بازار ســرمایه در دولت ایجاد 
شد. با توجه به اینکه برخی استارت ها آمادگی 
ورود و شــرایط آن را دارند، علت اصلی محقق 
نشدن ورود آن ها به بازار دوم یا حتی بازار هدف 

چیست؟
درخواســت شــرکت  ها برای ورود به بازار 
سرمایه از مسیر بررســی گزارش  ها و طرح در 

هیئت پذیرش می  گذرد. اولین شرکت در این 
صنعت، در دی ماه ١۳٩٩ به صورت مشــروط 
پذیرش شــده اســت که در حال طی کردن 
فرآیند درج است. شرکت ها بین فاصله پذیرش 
تا درج، شش ماه فرصت دارند که این زمان تا سه 
ماه قابل تمدید اســت. پس از درج نیز به مدت 
٦ ماه فرصت برای عرضه شرکت وجود دارد که 

این فرصت نیز به مدت ۲ ماه قابل تمدید است.
بنابراین از لحظه ای که شرکت ها درخواست 
پذیرش ارسال می  کنند تا زمانی که اصطالحاً 
ورود آن ها به بازار محقق می شود، اغلب حدود 
یک سال زمان الزم است که با توجه به شرایط 
و میزان آمادگی شرکت ها و شرایط بازار ممکن 
است بیشتر یا کمتر از این زمان نیز محقق شود. 
بخشی از علت عدم ورود این شرکت  ها به بازار 
منطقاً عدم پیگیری و به روزرســانی اطالعات 
توسط خود شرکت  هاست. بخشی نیز به عدم 
نهایی بودن ضوابط پذیرش این نوع از شرکت ها 
برمی گردد. در حال حاضر پیش نویس ضوابط 
تهیه شده است و به منظور طی فرآیند تصویب، 

در اختیار سازمان بورس قرار دارد.
همچنیــن ضروری اســت شــرکت های 
این صنعت که قبــال درخواســت داده بودند، 
مجدد درخواست داده و اطالعات مالی و سایر 

اطالعات را به روزرســانی کنند تــا همزمان با 
تصویب ضوابط مزبور، فرآیند تکمیل اطالعات 

و بررسی این شرکت  ها نیز انجام شود.
سال گذشته شرکت تپسی به عنوان اولین 
اســتارتاپ، پذیرش بــرای ورود به بــازار دوم 
فرابورس را دریافت کرد. ظاهرا چندین شــرط 
برای این شــرکت گذاشته شــده و همه آن ها 
محقق شده اســت. دلیل عدم ورود تپسی به 
بازار، چندین ماه پس از پذیرش اولیه و مشروط 

چه بوده است؟
برای تمامی شــرکت  های ایــن صنعت بر 
اساس مصوبات باالدستی، باید تأییدیه معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهــوری دریافت 
شود. در حال حاضر برای این شرکت نیز منتظر 
دریافت این تأییدیه هستیم. همچنین بر اساس 
مصوبات هیئت پذیرش قبل از درج باید گزارش 
آخرین وضعیت شرکت نیز در هیئت پذیرش 

مطرح شود تا موضوع درج شرکت نهایی شود.
شرکت دیجی کاال در سال گذشته اعالم کرد 
که همه مدارک را ارائه داده و شروط را نیز محقق 
کرده و منتظر هیات پذیرش اســت. وضعیت 

پذیرش این شرکت اکنون به چه صورت است؟
این شرکت باید اطالعات خود را به روزرسانی 
کند. آخریــن اطالعاتی که از این شــرکت در 

سامانه فراســا -ســامانه درخواست پذیرش 
بارگذاری شــده، مربوط به دوره شــش ماهه 
١۳٩٩ اســت. بنابراین شــرکت دیجی کاال 
باید صورت  های مالی ســالیانه خود و ســایر 
به روزرسانی  ها در اطالعات مربوطه را انجام دهد 

تا در فرآیند بررسی قرار گیرد.
از سوی دیگر شــروط هیئت پذیرش، بعد 
از تشــکیل هیئت و ابالغ نامه پذیرش مشروط 
تعیین می شــود که برای این شرکت تاکنون، 
هیئت پذیرش تشکیل نشــده و ضروری است 
در صورتی که عالقه مند به ورود به بازار سرمایه 
هســتند نســبت به تکمیل و به روزرســانی 

اطالعات اقدام کنند.
آیا عوامل بیرونی در ورود یــا عدم ورود این 
نوع شــرکت ها به بازارهای مختلف فرابورس 
اثر گذاشــته اند؟ در حال حاضــر برای تحقق 
ورود استارتاپ ها به بازار سرمایه چه پیش نیاز 
دیگری وجــود دارد و چرا این اتفــاق رخ نداده 

است؟
این شــرکت ها در صنعت اقتصاد دیجیتال 
قرار می  گیرنــد که این حوزه به طــور عام یک 
موضوع ملی اســت و با توجه به تصمیم هایی 
که در ســطح ملــی در ارتباط با اکوسیســتم 
این کســب وکارها گرفتــه شــده، ورود این 
کسب وکارها به بازار ســرمایه منوط به تدوین 
ضوابط خاص پذیرش این شــرکت ها در بازار 
سرمایه است.طبیعی است در طراحی و تدوین 
این ضوابط، همکاری و هماهنگی میان نهادهای 
مختلف ضروری بوده اســت. این نهادها شامل 
نهادهای بازار سرمایه همچون سازمان بورس و 
اوراق بهادار و شرکت فرابورس ایران و همچنین 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و 
وزارت ارتباطات می شــوند.در حال حاضر این 
ضوابط در اختیار سازمان بورس برای تصویب 
قرار دارد که امیدواریم به زودی شاهد تصویب 
ضوابط پذیرش این شرکت ها باشــیم و با این 
ضوابط و تکمیل و به روزرسانی مدارک توسط 
خود شرکت ها، مانعی برای ورود به بازار سرمایه 

وجود ندارد.

از سوی معاون پذیرش فرابورس ایران تشریح شد

آخرین وضعیت ورود استارتاپ ها به بازار سرمایه
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تحلیل

بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی بورس 

خروج حدود یک میلیارد تومان پول حقیقی در آخرین روز هفته
افراد حقیقی امروز حــدود یک میلیارد 
تومان از بازار سهام خارج کردند که بیشترین 
خروج پول حقیقی از بورس یا فرابورس مربوط 
به گروه فلزات اساســی و همچنین ســهام 

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان بود.
اقتصاد آنالین - سهیل بانی؛ در بورس امروز 

حقوقی ها حدود یک میلیارد تومان وارد بازار 
سهام کردند. ارزش کل معامالت خرد ۶هزار 
و ۳۳0میلیارد تومان بود، اشــخاص حقوقی 
18درصد یعنی هزار و 1۶0میلیارد تومان سهام 
خریدند و مازاد خریدشان سهم ناچیزی از کل 

معامالت شد.

بیشــترین تزریق پول حقوقی به بورس 
و فرابورس در ســه گروه »فلزات اساسی«، 
»بانک ها و مؤسســات اعتباری« و »بیمه  و 
صندوق  بازنشســتگی« رقم خورد در حالی 
که برآیند معامــالت گروه های »محصوالت 
شیمیایی« و »رایانه و فعالیت های وابسته به 

آن« به نفع حقیقی ها تمام شد.
سه نماد »فجهان«، »فسبزوار« و »وبملت« 
لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود 
اختصاص دادند، توجه حقیقی ها نیز بیشتر به 
»شپدیس«، »شیراز« و »تاپکیش« معطوف 

بود.

مالکیت حقوقی در ترکیب ســهامداری 
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان معادل 
4۹میلیارد تومان افزایش یافت و از ســوی 
دیگر سهامداران حقیقی پتروشیمی پردیس 
با برتری 110میلیارد تومانی ابتکار عمل را در 

دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی ها در ۶8نماد 
و افزایش ســهام حقوقی ها در 104نماد به 
بیش از یک میلیارد تومان رســید که جمع 
تغییر مالکیت دسته اول 4۵0میلیارد تومان 
و تغییر مالکیت دســته دوم 4۳0میلیارد 

تومان بود.
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بازار سرمایه

دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از تجارت ۳.٨ میلیارد 
دالری دو کشــور در نیمه اول امســال خبر داد و گفت: پیش بینی 
می شود تا پایان امســال، حجم صادرات به عراق به ٩ میلیارد دالر 

برسد.
حمید حســینی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادآنالین با اشاره 
به افزایش حجم صادرات نسبت به پارسال و بازگشت روند تجارت 

خارجی به روال ســال٩٨ اظهار کرد: سال گذشته باتوجه به جدید 
بودن پدیده کرونا، صادرات تا ماه ها قفل شده بود اما با کاهش اثر این 
بیماری و باز شــدن مرز ها، حجم تجارت خارجی از ابتدای امسال 

افزایش یافت.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: حاال با بهبود شــرایط، روند 
تجارت خارجی به روال سال٩٨ برگشته و حتی آمار ها نشان می دهد 

که میزان صادرات شش ماهه امسال، نسبت به نیمه اول سال ٩٨ هم 
بیشتر شده است.حسینی از افزایش ٩درصدی صادرات به عراق طی 
شش ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال٩٨ خبر داد 
و گفت: طبق آخرین آمار، حجم صادرات کشــور طی شش ماه اول 
امسال نسبت به مدت مشابه سال٩٨، با حدود ٩درصد یعنی بالغ بر 

١.٨میلیارد دالر افزایش، به ۲١.٨میلیارد دالر رسیده است.

تجارت ۳.۸میلیارد دالری ایران و عراق در نیمه اول امسال 
خبرمیز خبر 

تسهیل صدور مجوزهای 
سبدگردانی؛

۴ سبدگردان مجوز فعالیت 
گرفتند

مجوز فعالیت ۴ ســبدگردان صادر شده 
و به این ترتیب تعداد سبدگردان های فعال 

بازارسرمایه به ۵۳ شرکت رسیده است.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی ســازمان 
بورس و اوراق بهادار در گفــت و گو با پایگاه 
خبری بازارســرمایه )ســنا( با بیان مطلب 
باال گفت: تعداد شرکت های سبدگردان از 
۳٦ شرکت در دی ١۳٩٩، هم اکنون به ۵۳ 

شرکت رسیده است.
میثم فدایــی افزود: تاکنــون مجوز ١٨ 
سبدگردان صادر شده که نشان دهنده رشد 
بیش از ۵۰ درصدی این نهاد مالی در هشت 

ماه اخیر است.
او تصریح کرد: معتقــدم در این حوزه، به 
واجدین شرایط مجوز داده شود و از طرفی 
دیگر متخلفان و سبدگردان های ناکارا لغو 

مجوز شوند.  
فدایی افزود: سیاست ســازمان بورس 
اعطــای نامحــدود مجوز ســبدگردان به 
متقاضیان است. افزایش تعداد سبدگردان ها 
با هــدف افزایش خدمات دهــی و رضایت 

فعاالن بازار انجام می شود.

رییس اداره نظارت بر ناشران 
گروه شیمیایی و غذایی سازمان 

بورس مطرح کرد؛
گام نخست برای انتشار 

صورت های مالی پاالیشی ها
نخستین گام برای ابالغ نرخ نفت خام و 
بهای فرآورده های نفتی به عنوان مواد اولیه 
صنایع پاالیشی با اطالعیه اخیر وزارت نفت 

برداشته شد.
رییس اداره نظــارت بر ناشــران گروه 
شیمیایی و غذایی ســازمان بورس واوراق 
بهــادار، در گفت وگو با پایــگاه خبری بازار 
سرمایه )سنا( با اشــاره به افشای اطالعات 
بااهمیت شرکت پاالیش نفت تهران اظهار 
کرد: این نامه حاکی از ابالغ دســتورالعمل 
قیمت گذاری خوراک و فرآورده های شرکت 
های پاالیشی از ســوی وزیر نفت است. در 
حقیقت، این دســتورالعمل، نخستین گام 
به منظور اعالم نرخ نفت  خام و فرآورده های 

نفتی به شرکت های پاالیش نفت است.
ولی اهلل جعفری ادامه داد: دستورالعمل 
مورد اشاره در نامه یادشده، افشا نشده است. 
بنابراین، پیگیری های مقتضی در حال انجام 
اســت تا در صورت امکان، دســتورالعمل 
و  دریافتــی  خــوراک  قیمت گــذاری 
فرآورده های نفتی نیز از سوی شرکت های 

پاالیشی افشا شود.
به گفته وی، پس از ابالغ این دستورالعمل 
و اعالم نرخ نفت خــام و فرآورده های نفتی 
از ســوی شــرکت ملی پاالیــش و پخش 
فرآورده هــای نفتی ایران به شــرکت های 
پاالیشی، می توانیم منتظر ارائه صورت های 
مالی و آثار آن بر ســود و زیان شرکت های 

پاالیشی باشیم.

روابط عمومی سازمان بورس و 
اوراق بهادار در اطالعیه ای اعالم کرد ؛

رسیدگی به موضوع کشف ماینر 
در شرکت بورس اوراق بهادار 

تهران در دستور کار کمیته 
رسیدگی به تخلفات سازمان

روابط عمومی ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار در اطالعیه ای در مــورد ماینرهای 
کشف شده در ساختمان شــرکت بورس 

تهران شفاف سازی کرد .
به گــزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه 
)ســنا (؛ در این اطالعیه آمده است : جهت 
تنویر افکار عمومی به اطالع می رســاند در 
رسیدگی های نظارتی سازمان بورس و اوراق 
بهادار، تعدادی ماینر که از ســوی شرکت 
بورس اوراق بهادار تهران مورد بهره برداری 
قرار گرفته است در ساختمان شرکت مزبور 
کشف گردید و در ادامه بررسی نیز مشخص 
شد که فعالیت مزبور در گزارش ها و حساب 
های شرکت به طور کامل ثبت و افشا نشده 
اســت و با توجه به اینکه بــدوا چنین امری 
با اساســنامه و رسالت شــرکت بورس نیز 
همخوانی نداشته است، موضوع به معاونت 

حقوقی سازمان ارسال شده است.
رسیدگی به این موضوع به طور فوق العاده 
در دستور کار کمیته رسیدگی به تخلفات 
سازمان قرار گرفته و برای بررسی کم و کیف 
و ابعاد تخلفات این موضوع، مدیران بورس 
تهران فراخوانده شده اند. بدیهی است بعد 
از رســیدگی کامل و ارزیابــی توضیحات 
و مســتندات این امر که در حــوزه داخلی 
شرکت رقم خورده است، نتایج رسیدگی و 
جزییات امر و تصمیم سازمان اطالع رسانی 

خواهد شد.

مدیرعامل سپرده گذاری 
مرکزی ابقا شد

حسین فهیمی در جلسه اخیر هیات مدیره 
شرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تسویه وجوه در سمت مدیر عاملی این شرکت 

ابقا شد.
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه )سنا( 
و به نقل از روابط عمومی ســمات، این جلسه 
در محل شــرکت ســپرده گذاری مرکزی 
برگزار و فهیمی به عنوان عضو هیات مدیره و 
مدیرعامل این شرکت برای مدت دو سال دیگر 
انتخاب شد. در این نشست، سجاد سیاهکار 
زاده به نمایندگی از بورس اوراق بهادار تهران 
به عنوان رییس و مسعود طالبیان به نمایندگی 
از شرکت توســعه مدیریت و آموزش بورس 
به عنوان نایب رییس هیات مدیره ســمات 
برگزیده شــدند. علی بیــگ زاده میالنی به 
نمایندگی از شرکت مدیریت فناوری بورس 
تهران و افسانه اروجی نیز به نمایندگی از بانک 
ملی ایران، دیگر اعضای هیات مدیره شرکت 

سپرده گذاری مرکزی خواهند بود.
یادآور می شود، فهیمی آذرماه سال ١۳٩٦ 
به عنوان چهارمین مدیرعامل شرکت سپرده 
گذاری مرکزی انتخاب شــد و در جلسه اخیر 
هیات مدیره این شــرکت برای سومین بار در 

این سمت ابقا شد.

در مراسم تجلیل از ایثارگران 
سازمان بورس و اوراق بهادار 

مطرح شد؛
ایثار را با اخالص همراه کنیم

همه همکاران در ســازمان بورس خود را 
عضوی از جامعه ایثارگران دانسته و از معنای 
واقعی ایثار برای نفع مــردم دفاع می کنند.به 
گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، عضو 
هیات مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس 
و اوراق بهادار در مراســم تجلیل از ایثارگران 
ســازمان بورس و اوراق بهادار که به مناسبت 
هفته دفاع مقدس برگزار شــد، گفت: زمانی 
که نفع دیگران را بر نفع خود ترجیح دهیم به 
معنای واقعی ایثار دســت یافته ایم.مصطفی 
بهشتی سرشت در این باره توضیح داد: تمامی 
همکاران ما در مجموعه سازمان بورس و اوراق 
بهادار، نفع مردم را برای بهره منــدی از بازار 
ســرمایه بر نفع خود ترجیــح داده و به نوعی 
ایثار می کنند.وی عنوان کــرد: تمام مدیران 
و همکاران ســازمان بر شــفاف و کارا بودن و 
همچنین رو به رشد بودن بازار سرمایه حساس 
هســتند و تالش می کنند بازار سرمایه محل 
مناســبی برای ســرمایه گذاری مردم باشد 
حال آنکه خود و خانواده هــای آنها نیز اجازه 
ســرمایه گذاری در این بازار را ندارند. معاون 
اجرایی ســازمان بورس و اوراق بهادار اظهار 
کرد: همه همکاران در سازمان بورس خود را 
عضوی از جامعه ایثارگران دانسته و از معنای 
واقعی ایثار برای نفع مردم دفاع می کنند.وی 
تاکید کرد: ایثار باید با اخالص همراه باشد و در 
صورت نبود اخالص نتایج ایثارگری کمرنگ 
و محدود شده و شیطان در کمین ایثار بدون 

اخالص است.

مدیرعامل کارگزاری سی ولکس 
مطرح کرد؛

ارتقای امنیت معامالت از مسیر 
احراز هویت الکترونیکی

احراز هویت الکترونیکی، تنها برای یک بار 
صورت می گیرد و مسیر قابل اطمینانی برای 

ارتقای امنیت معامالت در بازار سرمایه است.
مدیرعامــل کارگــزاری ســی ولکس با 
بیان مطلب فوق، احــراز هویت الکترونیکی 
سرمایه گذاران بازار سرمایه را بسیار با اهمیت 
خواند وبه خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه 
)سنا(،گفت: احراز هویت، تسهیل گر فعالیت 
در بازار ســرمایه اســت. همچنیــن امنیت 
مبادالت که از ارکان اصلــی و از کارکردهای 
اساسی بازار ســرمایه اســت، با احراز هویت 
الکترونیکی ارتقا می یابد. از این رو، احراز هویت 
برای بازیگران این بازار همچون سرمایه گذاران 
بورسی، کارگزاران، بورس ها و سایر نهادهای 

مربوطه، الزم و ضروری است.
محمودرضــا الهی فــرد دربــاره فرایند 
احــراز هویــت الکترونیکی گفــت: ممکن 
است این گونه به نظر برســد که فرایند احراز 
هویت الکترونیکی برای برخی افراد ســخت 
است، ولی باید در نظر داشــت که این فرایند 
مطابق رویه هــای مــدون و از پیش تعریف 
شده، تنها برای یک بار انجام می شود و نتایج 
آن برای تمام ارکان بازار ســرمایه و نهادهای 
مربوطه قابل استفاده اســت و از ریسک های 
ناشی از خطاهای انسانی و تخلفات احتمالی 
پیشــگیری می کند .وی با توجــه به اینکه 
رویه های انجام کار احراز هویت الکترونیکی، از 
قبل مشخص و مدون شده است، خاطرنشان 
کرد: نهادهــای مالی نیز  در صــورت تجهیز 
امکانات و فراهم آوردن شرایط الزم می توانند 
مجوز انجام این کار را دریافت و اقدام به احراز 

هویت الکترونیکی مشتریان کنند.

مدیرعامل شرکت سبدگردان سرآمد بازار مطرح کرد؛

تأسیس »کانون شرکت های سبدگردانی« از نگاه موافقان و مخالفان

اوراق بدهی؛ از پیاده سازی طرح ها تا ایمنی پرتفوی سرمایه گذاران

آیا تاســیس »کانون شــرکت های ســبدگردانی« و افزایش شمار 
کانون ها به افزایش قدرت و کارایــی نهادهای مالی می انجامد یا نتیجه 

معکوس خواهد داشت؟
مدیرعامل شرکت سبدگردان ســرآمد بازار درباره تأسیس کانون 
شرکت های ســبدگردان به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( 
گفت: موضوع تاسیس کانون های مستقل برای نهادهای مالی همواره 
یکی از چالش های بازار سرمایه بوده اســت. از آنجا که در زمان تصویب 
قانون بازار اوراق بهادار، کارگزارای ها نهاد فعال بازار سرمایه بودند، همین 

امر باعث شد تا در این قانون نام کانون کارگزاران به صراحت آورده شود.
امیرحمزه مالمیر ادامه داد: اگرچه در این قانون، از سایر کانون ها نیز 
نام  برده شده، اما به دلیل نبود شناخت کافی از وضعیت و نام های نهادهای 
مالی در آینده، عناوین کانون هایی که در این قانون از آنها یاد شده است، 
با عناوین فعلی شرکت ها یا نهادهای فعال در بازار سرمایه یکی نیست. 
این موضوع سبب ابهام و اختالف هایی میان فعاالن بازار شده و موافقان 
و مخالفانی را برای تاســیس کانون های نهادهای مالی متفاوت در بازار 

سرمایه در پی داشته است.
وی با اشاره به ماهیت شرکت های ســبدگردانی گفت: شرکت های 
سبدگردان، دسترسی غیر مستقیم ســرمایه گذاران به بازار سرمایه را 
به شیوه ای حرفه ای میسر می ســازند. این نهادها، به عمق بخشی بازار 

سرمایه و تحلیل و شفافیت در آن کمک شایانی می کنند.
موافقان و مخالفان تاسیس کانون سبدگردانان

مدیرعامل شرکت سبدگردان سرآمد بازار، نشست اخیر شرکت های 
سبدگردان مبنی بر تاســیس کانونی برای این شرکت ها را مدنظر قرار 
داد و تصریح کرد: در این نشســت، برخی با تأسیس این کانون به عنوان 
نهادی جدید مخالــف بودند. اصلی ترین دلیل آنان، احتمال تشــکیل 
کانونی ضعیف در مقایسه با سایر کانون ها که از قدمت بیشتری برخوردار 

هستند، بود.
وی ادامه داد: به باور مخالفان، راهبری امور، مقاصد، درخواســت ها 

و مشــکالت صنف ســبدگردانی در کانون نهادهای ســرمایه گذاری 
امکان پذیر اســت و نیازی به تشــکیل کانون جدیدی وجــود ندارد. 
همچنین، لزوم تامین نقدینگی برای این کانون، از دیگر دالیل مخالفت با 

تاسیس کانون شرکت های سبدگردانی است.
مالمیر با اشاره به نظر موافقان تاســیس این کانون عنوان کرد: دلیل 
اصلی موافقان، پیگیری قوی تر نیازها، خواســته ها و ابزارهای مورد نیاز 
این دســت از نهادهای مالی از طریق کانون شــرکت های سبدگردانی 
اســت. همچنین، موافقان، دانش باالی اشخاصی که در این کانون گرد 
هم می آیند را نقطه قوت و عامل موثری در گسترش فرهنگ سهامداری 
غیر مستقیم تلقی می کنند.وی با بیان اینکه تشکیل هر کانون و نهادی 
باید در راستای تقویت بازار ســرمایه باشد، اذعان کرد: آنچه مهم است و 
به تقویت بازار ســرمایه می انجامد، حضور پر رنــگ فکری و فعال همه  
گروه های ذی نفع در بازار ســرمایه، خواه در قالب یک کانون و خواه در 
قالب چند کانون متفاوت است. در نهایت، در صورت وجود چند کانون، 
باید تشکلی از مجموعه نمایندگان همه  کانون ها برای رفع تعارض ها و 

هم صدایی در بازار سرمایه وجود داشته باشد.

تشکیل یک کانون واحد؛ پیشــنهادی در راستای حذف 
موازی کاری

مدیرعامل شرکت سبدگردان ســرآمد بازار در انتهای گفت وگوی 
خود با »سنا«، با اشاره به اینکه بازار ســرمایه، واحدی یک پارچه است، 
تصریح کرد: اگر منافع واحدی از سوی فعاالن بازار سرمایه پیگیری شود 
و فعاالن این بازار به دنبال هم گرایی باشــند و از منافع صرف گروهی یا 
فردی پرهیز کنند، یک کانون قوی و فعال در حوزه بازار سرمایه کفایت 

می کند.
وی افزود: الزمه چنین کانونی، اصالحات اساسی و نهادی در ساختار 
کانون های موجود اســت. اعضای کانون کارگــزاران و کانون نهادهای 
ســرمایه گذاری الزم اســت برای ادغام هر دو کانون و از طرفی اصالح 
اساســی در نحوه  انتخاب اعضای هیات مدیره کانون دست به تصمیم 
بزرگ و سختی بزنند تا از موازی کاری ها و تصمیمات متناقض جلوگیری 

شود.
به گفته مالمیر، اعضای این کانون واحــد از همه  طیف ها و نهادهای 
بازار سرمایه خواهند بود. این کانون پیشنهادی، زیرشاخه هایی خواهد 
داشت که عضو هیات مدیره  مربوط به هر صنف، رئیس گروه میز و تشکل 

صنف خود خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: آنچه که پیشنهاد شد، یک رویکرد ایده آلی است 
که تحقق آن نیاز به گذشــت و تفکر جمعی و دوری از تعصب گروهی و 

صنفی است.
به گفته مدیرعامل شرکت سبدگردان سرآمد بازار، آنچه که در این 
نشســت مورد توافق موافقان و مخالفان تاســیس کانون یادشده، قرار 
گرفت، تدوین منشور فعالیت و اساسنامه کانون جدید است. در صورت 
حصول به نتیجه، این منشور و اساسنامه تهیه شده، برای بخش و صنف 
سبدگردان ها در کانون بازار ســرمایه یا کانون نهادهای سرمایه گذاری 
استفاده خواهد شد و در غیر این صورت، برای کانون سبدگردان به عنوان 

یک کانون جدید مورد استفاده قرار خواهد گرفت

اوراق بدهی تأمین کننده بودجه الزم برای پیاده ســازی طرح های 
شرکت ها و نهادها و روشی برای کاهش ریسک سرمایه گذاری و ایمن 

کردن پرتفوی سرمایه گذاران در بازار سرمایه است.
یک کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که دولت ها از چه 
طریقی از بورس تامین مالی می کنند، به پایگاه خبری بازار ســرمایه 
)ســنا(، گفت: زمانی که راجع به بازار سرمایه صحبت به میان می آید، 
ذهن افراد به سمت بازار ســهام، معامالت ســهام، عرضه های اولیه، 
نمادهای باز و متوقف کشیده می شود درصورتی که این بخشی از بازار 
یعنی بازار ثانویه است )البته به دلیل آنکه حجم معامالت ثانویه حجم 

بزرگی از بازار بوده و بیشتر مردم هم با این بخش از بازار درگیر هستند(.
مهســا رادفر در این باره توضیح داد: بازار بخش دیگری هم دارد که 
به آن بازار اولیه گفته می شود و تامین مالی در آنجا اتفاق می افتد و این 
مختص کشور ما نیست بلکه در سایر کشورهای دنیا هم بازار اولیه، بازار 
بزرگی است که برای شــرکت ها جذاب بوده و می تواند منابع مالی را 

تامین کند.
وی در ادامه افزد: به طور کلی دولت برای تامین مالی خود وارد بازار 

اولیه شده و از روش های مختلف به این منظور بهره مند می شود.
رادفر افزود: فروش مســتقیم ســهم در بازار، فروش غیر مستقیم 
سهم از طریق صندوق های پاالیش یکم و انتشار اوراق بهادار از جمله 

روش های تامین مالی دولت به شمار می رود.
وی در ادامه توضیح داد: در بــازار اوراق بدهی که دولت از آن تامین 
مالی می کند وجوه خرد مردم جمع آوری شــده و به صورت هدفمند 

صرف سرمایه گذاری در اجرای پروژه ها و طرح ها می شود.

وی اظهار کرد: از جمله ویژگی ها و خصوصیات بازار اوراق بدهی آن 
است که چون اوراق در آن منتشر می شود هر کدام سر رسیدی دارند و با 

انتشار تدریجی اوراق، سررسید می شوند.
به گفته این کارشــناس بازار ســرمایه؛ میزان تامین مالی دولت از 
طریق اوراق، ســاالنه در قوانین بودجه مشخص می شود که براساس 
قانون بودجه ١۴۰۰، این مقدار برای امســال ١۳۵ هزار میلیارد تومان 
است که بخش کوچکی از آن از ابتدای سال تاکنون انجام شده و حجم 
بزرگی از آن باقی مانده که تا انتهای سال جاری می تواند مورد استفاده 

قرار گیرد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه ما با دو گروه از سرمایه گذاران مواجه 
هستیم، به افراد و سرمایه گذاران ریسک گریز و سنتی توصیه می کنیم 

که برای ورود به بازار سرمایه می توانند سودهای ثابتی را از طریق خرید 
این اوراق به دســت بیاورند و هر زمان که بخواهنــد می توانند اوراق را 

واگذار کنند.
رادفر اضافه کرد: در خرید اوراق این اتفاق نمی افتد و ســرمایه گذار 
می تواند اوراق را خریده و هر زمان که خواســت آن را فروخته و سود را 
به دست بیاورد اما به دلیل آنکه معامالت از طریق بورس انجام شده، با 

تاخیر یک روزه، اصل پول دریافت می شود.
وی خاطر نشان کرد: افراد درگیر معامالت، بر فرض آنکه سهمی را 
بفروشند تا زمان خرید بعدی می توانند از فاصله زمانی استفاده کرده 
و پول را صرف خرید اوراق کنند.وی تاکید کرد: افراد و سرمایه گذاران 
می توانند وجه نقد خود را به بهترین شکل مدیریت کنند و با استفاده 
از فواصل زمانــی و وجوهی که متوقف مانده، اوراق خریــداری و از آن 
نگهداری کنند.این کارشناس بازار ســرمایه در پاسخ به این سوال که 
سهامداران چند درصد پرتفوی خود را به اوراق با درآمد ثابت اختصاص 
دهند، گفت: به طور معمول پرتفویی که تشــکیل می شــود به طور 
متوسط حداقل ١۰ تا ۳۰ درصد آن باید نقد شونده باشد به این معنا که 
شما هر زمان که نیاز به نقدینگی داشتید می توانید آن بخش از پرتفوی 
خود را نقد کنید.وی یادآور شــد؛ اوراق بدهی از یک سو تأمین کننده 
بودجه الزم برای پیاده سازی طرح های شــرکت ها و نهادها و از سوی 
دیگر روشی برای کاهش ریسک سرمایه گذاری و ایمن کردن پرتفوی 
سرمایه گذاران در بازار ســرمایه اســت و از آنجا که اوراق بدهی نظیر 
انواع اوراق مشارکت، اوراق خزانه اســالمی و ... دارای سود ثابت است، 

می تواند ریسک سرمایه گذاری را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

سامانه جدید برگزاری آزمون های حرفه ای بازار 
سرمایه از روز شنبه ســوم مهر ماه سال جاری برای 
٧۵۰ نفر از داوطلبانی که آزمــون  آنها در دوره های 
گذشته لغو شده بود، باز و به صورت آزمایشی فعال 

شده است.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه )ســنا(، 
مدیرعامــل شــرکت مدیریت توســعه و آموزش 
بورس در مراسم رونمایی از سامانه جدید برگزاری 
آزمون های حرفه ای بازار سرمایه با بیان اینکه تغییر 
نام شرکت، مأموریت و گام اول از یک مسیر تحولی 
به شمار می رود، گفت: روند رو به رشد بازار سرمایه 
و ســطح اثرگذاری آن در اقتصاد کشــور از اواسط 
سال ٩٨ شــتاب متفاوتی به خود گرفته و علی رغم 
چالش های سال ٩٩، حوزه اثرگذاری بازار سرمایه در 

اقتصاد کشور بسیار بیشتر شده است.
علیرضا قنــادان درباره ســامانه جدید برگزاری 
آزمون های بازار ســرمایه توضیح داد: بــا توجه به 
اهمیت گواهینامه ها بــرای فعالیت نهادهای مالی 
و فعاالن بازار ســرمایه، از ســه ماه پیش همزمان 
با تغییر مدیریتی که در شــرکت اطالع رســانی و 
خدمات بورس اتفاق افتــاد، مباحث مربوط به رفع 
مشــکالت فعاالن بازار در زمینه ظرفیت سامانه  و 
زیرساخت های مربوط به آزمون ها به شرکت اطالع 

رسانی و خدمات بورس منتقل شد.
به گفته قنادان؛ مشکالت زیرساختی و نرم افزاری 
در سامانه قدیمی، انتقال حجم انبوهی از داده های 
مربوط به ســوابق آزمون ها به ســامانه جدید و رفع 

محدودیت موجود در ظرفیت ها، از جمله مســائلی 
بوده که حل آنها مورد توجه این شرکت قرار گرفته 

است.
وی عنــوان کرد: طــی ۳ ماه گذشــته با تالش 
همکاران این شرکت و همچنین بخش ها و مدیریت 
های مختلف ســازمان بورس و اوراق بهادار سامانه 
جدید آزمون های حرفه ای بازار ســرمایه با فرایند و 

ساختار جدید طراحی شد.
قنادان ادامه داد: در سال ٩٩، در مجموع ١١ هزار 
و ۲٦٨ نفر ظرفیت ثبت نام بــرای برگزاری آزمون 
وجود داشــت که در نیمه دوم سال ٩٩ این ظرفیت 
افزایش پیدا کرد و در ســال ١۴۰۰ تا به امروز ۳ هزار 

و ٨۰۲ ظرفیت برگزاری آزمون به وجود آمد که علت 
کاهش ظرفیت در سال جاری، به شرایط کرونایی و 

توقف آزمون ها از ١۳ تیرماه برمی گردد.
وی با پیش بینی اینکه تا پایان آذر ماه سال جاری 
امکان برگزاری آزمــون برای ۲۵ هــزار نفر فراهم 
می شــود، گفت: در الگوی جدید برخالف گذشته 
مبنایی برای روز ثبــت نام  یا روز بازگشــایی برای 
ظرفیت  برگزاری آزمون وجود نخواهد داشت و همه 
کسانی که متقاضی شرکت در آزمون ها باشند، می 
توانند نســبت به ثبت نام اقدام کنند. بدین ترتیب 
ظرفیت برای ثبت نام عمــوم آزاد و افراد می توانند 

برای ثبت نام به سامانه مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه در این سامانه جدید، ظرفیت 
برگزاری آزمون ها ٧ تا ٨ برابر شده است، گفت: در 
حال حاضر با ظرفیتی که در سامانه قرار می گیرد 
شعبه دانشــگاه الزهرا به ظرفیت برگزاری آزمون 
افزوده شده و همچنین شــعبه خیابان مالصدرا 
هم از اوایل آبان ماه به ظرفیت این شرکت افزوده 

می شود.
مدیرعامل شرکت مدیریت توســعه و آموزش 
بورس اظهار کرد: در حــال حاضر ظرفیت برگزاری 
آزمون در شهرســتان ها هم وجود دارد به طوری که 
دانشگاه صنعتی اصفهان اولین شعبه در این زمینه به 
شمار می رود که کارهای مربوط به ثبت نام را انجام 
می دهد و شهرهای مشــهد، یزد، تبریز و شیراز هم 
در دستور کار برای اضافه شدن به ظرفیت برگزاری 

آزمون های حرفه ای بازار سرمایه قرار دارند.
قنادان افزود: ســامانه جدید از روز شــنبه سوم 
مهرماه برای ٧۵۰ نفر از کســانی که آزمون های آنها 
در دوره های گذشــته لغو شــده بود، باز و به صورت 
آزمایشی فعال شده است و همچنین مرکز تماسی 
برای افرادی که نیاز به پشتوانی دارند نیز راه اندازی 

شده تا به مسائل داوطلبان رسیدگی شود.
وی در پایان تاکید کرد: شرکت مدیریت توسعه و 
آموزش بورس، برنامه های متنوعی را در هفته ها و ماه 
های آینده در دست اجرا دارد که اطالع رسانی های 
مربوط به آن به زودی انجام می شود و گام بعدی در 
حوزه کاری شرکت بازنگری زیر بنایی فعالیت های 

آن خواهد بود.

مدیرعامل شرکت »توسعه مدیریت و آموزش بورس« اعالم کرد؛

آغازی نو  بر طرح تحول آزمون های حرفه ای بازار سرمایه



هفته نامه
شماره  10201 اقتصادی

شنبه   10 مهر 1400 
  سال هفتم

بانک و بیمه

مسعود بادین در جمع فرماندهان مرکز بسیج وزارت امور اقصادی و دارایی؛
مدیرعامل بیمه آسیا عملکرد صنعت بیمه در اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد

یک نماینده مجلس مطرح کرد؛

بدهی ۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ملی

انعقاد تفاهمنامه بین بانک ملت و بیمه آسیا

مســعود بادین مدیرعامل و فرمانــده پایگاه 
مقاومت بسیج بیمه آسیا به نمایندگی از پایگاه های 
بسیج صنعت بیمه کشور، در مراسم گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس که با حضور وزیر اقتصاد، فرمانده 
و اعضای شورای مرکز مقاومت بسیج وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و فرماندهــان حوزه ها و پایگاه 
های مقاومت بســیج تابعه این وزارتخانه برگزار 
شد، در گزارشی، نقش تاثیرگذار صنعت بیمه در 

اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی را تشریح کرد.
بــه گــزارش اقتصادآنالین، مســعود بادین، 
مدیرعامل و فرمانده پایگاه مقاومت بســیج بیمه 
آسیا در این مراسم با اشاره به تأکیدات مقام معظم 
رهبری بر اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از  الزامات 
سیاست گذاری اقتصادی کشــور اظهار داشت: 
صنعت بیمه در ســال های اخیر و به ویژه امسال، 
در راستای تحقق شعار«تولید ، پشتیبانی ها، مانع 
زدایی هــا«  تمام تالش خود را از طریق پوشــش 
ریســک ها و ارائه خدمات به تولیــد کنندگان و 
فعاالن اقتصادی، همراهی با آحاد مردم در بحران 
کرونا و نقش آفرینی در بازار ســرمایه، انجام داده 
است.فرمانده پایگاه بسیج بیمه آسیا، اهم اقدامات 
صنعت بیمه در راستای سیاست های کلی اقتصاد 

مقاومتی را در محورهای مســئولیت اجتماعی، 
همگامی با بحــران های اقتصــادی، اجتماعی، 
سیاسی و ریسک های فاجعه آمیز، ارتقاء ظرفیت  
مجاز نگهــداری و ظرفیت مجــاز قبولی اتکایی 
شرکت های بیمه، توسعه مشارکت های راهبردی 
بیمه به منظور ارتقاء ظرفیت بیمه گری، افزایش 
توانگری شرکت های بیمه، توسعه فضای کسب و 
کار، ارتقاء دسترسی مردم به پوشش ها و خدمات 

بیمه و بازار سرمایه تشریح کرد.
وی دربــاره اقدامات صنعت بیمــه در زمینه 
همگامی با بحــران های اقتصــادی، اجتماعی، 
سیاسی و ریسک های فاجعه آمیز گفت: صنعت 
بیمه تا کنون بیــش از ١۳۰۰ میلیــارد ریال در 
پوشش بیماری کرونا پرداخت کرده و محصوالت 
جدید بیمه ای در ارتباط با درمان بیماری کرونا و 
پوشش کسب و کارها در مقابل خطرات اپیدمی، 

سیل، زلزله، و بحران های سیاسی ارائه کرده است.
مسعود بادین، از دیگر اقدامات مهم صنعت بیمه 
در راستای اقتصاد مقاومتی را افزایش ظرفیت بیمه 
گری و مشارکت های راهبردی شرکت های بیمه 
از طریق افزایش قابل توجه سرمایه شرکت های 
بزرگ بیمه ای و ایجاد و گســترش کنسرســیوم 
های بیمه ای برای پوشش ریسک های بزرگ در 
سال های اخیر  برشمرد و گفت: مواجهه با تحریم 
های ظالمانه و موانع بوجود آمده در انتقال ریسک 
و اخذ پوشش های اتکایی به ویژه در صنعت حمل 
و نقل دریایی و ریسک های فاجعه آمیز، منجر به 
اتخاذ راهبردها و اقداماتی در صنعت بیمه از قبیل 
تشــکیل کمیته و کارگروه ویژه مقابله با تحریم 
صنعت بیمه و همچنین تقویت و افزایش ظرفیت 

بازار اتکایی داخلی کشور شد.
مدیرعامل بیمه آسیا از اقدامات ارزنده صنعت 
بیمه در ارائه خدمات به آحاد مــردم را اهتمام در 
پرداخت ســریع و کامل خســارت ها به مردم و 

واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ برشمرد.
فرمانده پایگاه مقاومت بســیج بیمه آسیا در 
پایان بر توجه به مدیریت جهادی و بسیج ملی در 

پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.

یک عضو هیات رییســه مجلس شورای اســالمی گفت که بدهی 
دولت به بانک ملی به ٧۰ هزار میلیارد تومان رســیده است، این یعنی 
دولت های پیشــین، از »هیچ« پول خلق کرده و مابــه ازای آن چیزی 

تحویل نداده اند.
سیدمحسن دهنوی نماینده تهران در مطلبی در صفحه توییتر خود 
نوشت: » شجاعت احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در انتشار صورت های 
مالی بانک ملی  که سال ها به تاریک خانه ای جهت عدم ارزیابی عملکرد 

این بانک بدل شده بود، ستودنی است.

پوشاندن ضعف عملکرد سیستم بانکی با عدم ارائه اطالعات مانند 
پنهان کردن زباله های خانه در زیر فرش است.از آقای وزیر می خواهم 
پیرو وعده خودش روند انتشار این اطالعات در مورد سایر شرکت های 
دولتی ادامه یابد.بررسی روند نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی، 
مطالبات مشــکوک الوصول و نکول تســهیالت اعطایی به دولت و ... 
بیان گر فقدان حکمرانی  صحیح بانک مرکــزی و وزارت اقتصاد و امور 
دارایی بر این بخش از اقتصاد ایران است.قریب به ٨٦ درصد تسهیالت 
اعطایی بانک ملی به بخش دولتی نکول   شده اســت. بدهی دولت به 

بانک ملی به ٧۰ هزار میلیارد تومان رسیده است این یعنی دولت های 
پیشین، از »هیچ« پول خلق کرده و مابه ازای آن چیزی تحویل نداده اند.

تا وقتی دســت مدیران بانک ها زیر ســاطور دولت است نمی توان 
انتظار بازپرداخت این تسهیالت را داشت.

ایجاد تغییرات و تصمیم گیری های فوری، ضروری است.
اکنون زمان برخورد بــا بانیان وضع موجود   فرا رســیده؛ نه این که 
»معاون فعلــی امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی« در ســمت 

جدیدی منصوب شود.«

بانک ملت و بیمه آسیا با هدف تقویت سطح همکاری ها، تفاهمنامه 
جدیدی به امضا رســاندند.به گزارش اقتصادآنالین، محمد بیگدلی، 
مدیرعامل بانک ملت در مراســم امضای این تفاهمنامه که مســعود 
بادین مدیر عامل شرکت بیمه آســیا و جمعی از مدیران ارشد هر دو 
مجموعه نیز در آن حضور داشتند، با اشــاره به ایام هفته دفاع مقدس، 
یاد و خاطره شهدای هشت سال جنگ تحمیلی را گرامی داشت.وی با 
اشاره به اینکه بانک ملت و بیمه آسیا هرکدام در فضای کسب و کار خود 
از بزرگترین و خوشنام ترین برندهای حال حاضر کشور محسوب می 
شــوند انعقاد این تفاهم نامه را اتفاقی مبارک و ویژه دانست. بیگدلی با 
بیان اینکه روابط بین دو مجموعه بانک ملت و بیمه آسیا ریشه ای عمیق 
و قدیمی دارد، گفت: همانگونه که می دانید بخشی از سهام بیمه آسیا 

متعلق به بانک ملت است و نماینده این بانک نیز به عنوان یکی از اعضای 
هیات مدیره بیمه آسیا در آن مجموعه حضور دارد و همه اینها دلیل بر 
خاص و ویژه بودن این تفاهم نامه است و همه امیدواریم که با گسترش 
بیشتر تعامالت بین دو مجموعه هر چه زودتر نتایج و مزایای آن برای 
جامعه و به خصوص مشتریان بانک ملت و بیمه آسیا آشکار شده و مورد 

استفاده قرار گیرد.
مدیرعامل بانک ملت با اشاره به پرداخت مابه التفاوت سود پرداختی 
به مشتریان بانک در دو سال اخیر، این موضوع را نشان دهنده قدرت و 
جایگاه ویژه بانک ملت در نظام بانکی دانست و اضافه کرد: اگر امروز بیمه 
آسیا بانک ملت را به عنوان بانک اول خود انتخاب کرده است بی دلیل 
نیســت چرا که این بانک در حوزه های مختلف از جمله ارائه بهترین 

خدمات بانکداری الکترونیک زبانزد است.
مسعود بادین مدیر عامل شرکت بیمه آسیا نیز در این جلسه با اشاره 
به اینکه بانک ملت یکی از سهامداران عمده این شرکت محسوب می 
شود، این موضوع را برای این مجموعه باعث افتخار دانست و گفت: بانک 
ملت از ابتدای فعالیت این شرکت در کنار بیمه آسیا بوده و یکی از بانک 

های اصلی است که بیمه آسیا همواره با آن تعامل داشته است.
وی ادامه داد: حدود یک پنجم کل عملیات مالی بیمه آسیا در بانک 
ملت است و این موضوع نشان دهنده آن است که ما تا به امروز تعامالت 
بسیار گسترده ای با بانک ملت داشته ایم و البته بانک نیز خدمات بسیار 
مناسبی را در اختیار بیمه آسیا قرار داده است و امیدواریم با انعقاد این 

تفاهم نامه سطح تعامالت از این هم بیشتر شود.

دولت رییســی درحالی کنترل تورم را یکی از 
اولویت های اصلی خود اعالم کرده اســت که طبق 
آمارها روند صعودی تورم همچنان ادامه دارد و برای 
مهار سرکشی این متغیر اقتصادی، باید سیاست ها 
و برنامه های بلند مدتی طراحی و اجرا شــود اما در 
این زمینه تاکنون تکلیف طراح این سیاست های 
کنترلی و ســکاندار بانک مرکزی به عنوان یکی از 
نهادهای قانونگذار در مهار تورم مشخص نشده است 
و معلوم نیست آیا گزینه جدیدی از سوی دولت برای 
هدایت این نهاد معرفی می شود یا همچنان رئیس 

کل فعلی به انجام وظیفه خود ادامه می دهد؟
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایسنا، با روی 
کار آمدن هــر دولت جدید در ایــران، رویه تعیین 
رییس کل بانک مرکزی اینگونه اســت که گزینه 
مدنظر دولت در ابتدا به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد 
و دارایی به هیئت وزیران معرفــی و پس از تأیید، 
حکم وی توسط رییس جمهور صادر می شود که او 
به مدت پنج سال مدیریت بانک مرکزی را به عهده 

خواهد داشت و انتخاب مجدد وی نیز بالمانع است.
در این راســتا، احســان خانــدوزی، وزیر امور 
اقتصاد و دارایی در ١۳ شهریور ماه سالجاری اعالم 
کرده بود که »برای معرفی رییس کل بانک مرکزی 
گفت وگوهایی انجام شده و نتیجه آن در هفته های 
آینده اعالم خواهد شد« اما هنوز خبری نشده است.

اکنون تقریبا یک ماه از مشــخص شدن کابینه 
دولت سیزدهم و شروع فعالیت آن می گذرد و دولت 
رییسی هنوز برای بانک مرکزی به عنوان یکی از سه 
ضلع مهم تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی 
کشور گزینه ای برای سکانداری آن معرفی نکرده 
است. این درحالی است که وظایف مهمی بر عهده 
بانک مرکزی به عنوان تنظیــم کننده نظام پولی 
و اعتباری کشــور از تنظیم و اجرای سیاست های 
پولی و ارزی گرفته تا نظارت بر بانک ها و موسسات 

اعتبــاری قــرار دارد و اگر دولت بــه رییس فعلی 
اعتقادی ندارد باید هر چه ســریع تر گزینه مدنظر 

خود برای هدایت بانک مرکزی را معرفی کند.
همچنین، به اذعان کارشناســان و تحلیلگران 
اقتصادی از آنجا که مهار تورم در کنار سایر مسائل 
و مشــکالت حال حاضر اقتصاد ایــران از اولویت 
بیشتری برخوردار اســت، یکی از گام های ابتدایی 
دولت برای ریشــه کردن یا کنترل تــورم، معرفی 
رییس کل بانک مرکزی اســت، زیــرا صالحیت و 
تخصص فردی که برای این سمت انتخاب می شود، 
در مهار تورم نقش مهمی دارد و می تواند تا حدودی 
بر کاهش یا کنتــرل انتظارات تورمــی که یکی از 

عوامل موثر بر تورم باالست، اثرگذار باشد. 
از ســوی دیگر، حضور تورم در اقتصــاد ایران 
ریشه ای و ساختاری اســت و اجرای سیاست های 
کوتاه مدت تنها برای مدتی می تواند مقداری از روند 
صعودی این متغیر را کم کند اما ریشــه کن شدن 
این بیماری در اقتصاد ایران به مجموعه اصالحات 
ساختاری و سیاست های بلند مدت نیاز دارد که در 

این زمینه باید سرنوشت سیاستگذار بانک مرکزی 
)رییس کل بانک مرکزی( برای بلندمدت مشخص 

شود تا سیاست های آن موثر واقع شود. 
درحالیکه دولت رییســی همچنان گزینه خود 
را برای هدایت بانک مرکزی معرفی نکرده اســت، 
آخرین آمارها از نــرخ تورم حاکی از تــداوم روند 
صعودی آن و رســیدن نرخ تورم ســاالنه شهریور 
ماه ١۴۰۰ برای خانوارها به ۴۵.٨ درصد اســت که 
نسبت به همین اطالع در ماه قبل، ۰.٦ واحد درصد 

افزایش را نشان می دهد.
عالوه بر ایــن، یکی دیگــر از وظایف مهم بانک 
مرکزی کنترل نقدینگی اســت، زیرا افزایش این 
متغیر اقتصادی و در پی آن رشد پایه پولی از جمله 
عوامل کلیدی رشــد تورم اســت که قدرت خرید 
مردم را بیــش از پیش کم می کنــد. در این زمینه 
بانک مرکزی باید سیاست های احتیاطی و کنترلی 
جدی برای بانک ها در راستای رشد ترازنامه داشته 
باشد که در این بین، نقش رییس کل بانک مرکزی 
و شــخصیت وی بســیار اهمیت دارد. بــه اعتقاد 

کارشناسان اقتصادی، شخصیت مقتدر و مستقل 
رییس کل از دولت باعث می شــود تا وی در مقابل 
درخواست ها و زیاده خواهی های دولت برای چاپ 
پول بایستد و اجازه ندهد برداشت از بانک مرکزی 
در جهت تامین کســری بودجه وســیله ای برای 

سرکشی نقدینگی شود.
اقتدار و استقالل بانک مرکزی، به میزانی در روند 
چاپ پول موثر است که آخرین اعالم بانک مرکزی 
از وضعیت این متغیر اینگونه است که نقدینگی در 
پایان شهریور ســال جاری به بیش از ۳٩۰۰ هزار 
میلیارد تومان رسیده و عامل اصلی رشد نقدینگی 
در پایان مرداد ماه افزایش ١۲.۴ درصد رشــد پایه 
پولی در این مدت اعالم شده که متهم اصلی افزایش 
رشــد پایه پولی در مردادماه سال جاری نسبت به 
پایان سال گذشته عمدتا اســتفاده بیش از اندازه 
دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف 

مجاز استفاده از آن بیان شده است.
بنابرایــن، با توجه بــه اینکه اخیــرا نیز رییس 
جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی تورم را 
خط قرمز دولت دانسته و دستگاه های اجرایی را از 
هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می شود، 
منع کرده و در راستای کنترل تورم، بانک مرکزی 
را موظف به اجرای سیاســت های پولی متناسب با 
مدیریت نقدینگی و کنترل تورم کرده است؛ الزم 
اســت دولت هر چه زودتر گزینه مدنظر خود برای 
ریاست بانک مرکزی را مشــخص یا اگر قصد دارد 
که علی اکبر کمیجانی، رییس فعلی بانک مرکزی 
همچنان در این ســمت باقی بمانــد، اعالم کند تا 
سرنوشت سکاندار و آینده بانک مرکزی مشخص 
شود و سپس این نهاد با تدوین سیاست های خود 
در راســتای مهار تورم و نقدینگی، قدم بردارد زیرا 
نمی توان برای یک نهاد سیاستی تکالیفی محول 
کرد اما تکلیف سیاستگذار آن مشخص نشده باشد. 

یک ماه از تعیین کابینه گذشت؛

سرنوشت نامشخص رییس بانک مرکزی

بانک اقتصادنوین در ادامه رکوردهای خود موفق شد با ثبت بیش 
از ١۵ هزار میلیارد ریال ســود عملیاتی، شش ماهه اول سال ١۴۰۰ را 

نیز با عملکردی عالی سپری کند.
به گــزارش اقتصادآنالین، بانک اقتصادنوین در شــهریورماه 
١۴۰۰، حدود ١٨ هزار و ١٦ میلیارد ریال از محل واســطه گری 
مالی درآمد کســب کرده اســت. هم چنین ســود پرداختی به 

منابع تامین شــده در این بانک به ١۵ هزار و ۵٦۰ میلیارد ریال 
رســیده که مقایســه این دو رقم بیانگر ثبت ســود عملیاتی به 
میزان دو هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال در شــهریورماه سال جاری 

است.
با ثبت این رقم، ســود عملیاتی بانک اقتصادنوین در شــش ماهه 
ابتدایی سال ١۴۰۰ نیز به ١۵هزار و ۲٨ میلیارد ریال رسید که نسبت 

به دوره مشابه سال قبل، بیش از پنج برابر شده است.
تخصیص بهینــه منابع به صنایــع مولد و اســتراتژیک در جهت 
حمایت از تولید و اشــتغال ملی، توســعه ابزارهای نوین تامین مالی، 
مدیریت ریسک، حرکت در چارچوب استانداردهای بانکداری و رشد 
قابل توجه حجم عملیــات از جمله مهم ترین عوامــل موفقیت بانک 

اقتصادنوین عنوان می شود.

بانک اقتصادنوین در شش  ماهه خوش درخشید
خبرمیز خبر 

یک مقام مسئول تشریح کرد؛
جزییات وام های دانشجویی 

دانشگاه آزاد در سال 
تحصیلی جدید

سرپرســت مدیریــت صنــدوق رفاه 
دانشجویان و تســهیالت اعتباری دانشگاه 
آزاد جزییات وام های دانشــجویی، مبالغ و 

نحوه دریافت آن را تشریح کرد.
ســید هادی ســید فضل الهــی اظهار 
کرد: صندوق رفاه دانشــجویان دانشــگاه 
آزاد به منظــور رفع دغدغه دانشــجویان و 
خانواده های آنها برای تأمین شهریه نسبت 
به ایجــاد زمینه های پرداخت شــهریه به 
صورت اقســاطی از طریق انعقاد تفاهم نامه 
با بانک های عامل جهت اعطای تسهیالت 
قرض الحسنه و ارزان قیمت و کمک هزینه 

شهریه دانشجویان اقدام کرده است.
سرپرســت مدیریــت صنــدوق رفاه 
دانشجویان و تســهیالت اعتباری دانشگاه 
آزاد ادامــه داد: دانشــجویان جدیدالورود 
و حتی پذیرفته شدگان ســنوات گذشته 
مطابق تفاهم نامه های منعقــده با ۲ بانک 
می توانند بــرای مقطع کاردانی تا ســقف 
۵ میلیون تومان، کارشناســی تا ســقف ٩ 
میلیون تومان، کارشناسی ارشد تا سقف ١۵ 
میلیون تومان، دکترای تخصصی و حرفه ای 
تا سقف ۴۰ میلیون تومان از این وام ها بهره 

برداری کنند.
صندوق رفاه دانشــجویان دانشگاه آزاد 
بیان کرد: به منظور ترویج و احیای ســنت 
قرض الحســنه و بــا توجه به لــزوم ایجاد 
بســتر مناســب برای حمایت های مالی از 
دانشــجویان و خانواده های آنها نسبت به 
تعامل و انعقاد تفاهم نامه بــا دو بانک دیگر 
اقدام کرده است که مطابق این تفاهم نامه ها 
دانشــجویان می توانند از انواع تســهیالت 
بر اســاس مقاطع تحصیلی تا سقف تعیین 
شــده بهره مند شــوند.این مقام مسئول 
دانشــگاه آزاد خاطرنشــان کرد: در سال 
تحصیلی ١۴۰۰-١۴۰١ دانشــجویان در 
مقطــع کاردانی تا ســقف دو و نیم میلیون 
تومان، کارشناســی تا ســقف هفت و نیم 
میلیون تومان، کارشناســی ارشد تا سقف 
ده میلیون تومان و دکترا تا سقف ۲۰ میلیون 
تومان می توانند از این تسهیالت برحسب 
نیاز اســتفاده کنند.سرپرســت مدیریت 
صنــدوق رفاه دانشــجویان و تســهیالت 
اعتباری دانشگاه آزاد بیان کرد: دانشجویان 
جدیدالورود مقاطع مختلف دانشــگاه آزاد 
می تواننــد از انواع وام های قرض الحســنه 
شهریه کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت 
از محل منابع داخلی صنــدوق رفاه و مراکز 
آموزشی دانشــگاه آزاد، وام های بلند مدت 
قرض الحســنه شــهریه وزارتیــن علوم و 
بهداشت استفاده کنند.وی ادامه داد: تمامی 
فرایندهای مربوط به اخذ تسهیالت بانکی 
به صورت غیر حضوری در بستر وب از طریق 
www. سامانه آموزشیار به نشانی اینترنتی

edu.iau.ac.ir دانشــگاه و سامانه ساجد 
بــه آدرس www.sajed.iau.ir صورت 
می پذیرد ویژگی های بارز و اصلی تسهیالت 
بانکی امکان دریافت در سراسر کشور و حتی 
در محل سکونت دانشــجویان و همچنین 

استفاده توأمان از انواع تسهیالت است.
 

تجلیل معاون فرهنگی بنیاد 
شهید از مدیرعامل بانک دی

معاون فرهنگی و آموزشــی بنیاد شهید 
و امور ایثارگران از خدمات مدیرعامل بانک 

دی به خانواده شهدا و ایثارگران تجلیل کرد.
به گزارش اقتصادآنالین، سردار یعقوب 
سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد 
شهید در مراسم بزرگداشت ایثارگری های 
رزمندگان بانــک، لوح تقدیــری به برات 

کریمی اعطا کرد.
در متن این لوح آمده اســت: ســپاس 
بیکران بــر همدلی، همراهــی و همگامی 
جنابعالی در این چند ســاله اخیر، زحمت و 
تالش بی دریغ و خدمت رســانی به برترین 
بندگان خدا و غرور آفرینان ایران اســالمی. 
بی شک توفیق خدمت گزاری به خانواده های 
معظم شــهیدان و ایثارگران به ویژه ترویج 
فرهنگ گران سنگ ایثار و شهادت موهبتی 
الهی اســت که نصیب بندگان خاص خدا 
می شود و به شــکرانه این توفیق بر آستان 
پرعظمتش سر تعظیم فرود آورده و سجده 
شــکر بجا می آوریم و برای توســعه پایدار 
بنیاد شهید و تسهیل و تسریع روزافزون در 

خدمت رسانی کمر همت می بندیم.
ســردار ســلیمانی در بخش دیگری از 
این لوح تقدیــر خطاب به بــرات کریمی، 
مدیرعامــل بانک دی نوشــته اســت: از 
تالش های مجدانــه جنابعالی در اشــاعه 
فرهنگ جهاد و شهادت و همچنین خدمت 
صادقانه به پدران، مادران، همسران، فرزندان 
و سایر ایثارگران معزز تقدیر و تشکر می کنم. 
امید اســت در ادامه ایــن راه نورانی احیاگر 

خوبی های ناب این فرهنگ باشیم.

طی حکمی از سوی حجت اله 
صیدی؛

خانی، معاون بین  الملل 
بانک صادرات ایران شد

 حجت اله صیــدی، مدیرعامــل بانک 
صادرات ایران طی حکمی افشین خانی را 
به عنوان معاون بین الملل این بانک منصوب 

کرد.
به گزارش اقتصاد آنالیــن، در متن این 
حکم آمده اســت: »نظر به شایســتگی و 
ســوابق جنابعالی به موجــب این حکم به 
عنوان معاون بین الملل بانک صادرات ایران 
منصوب می شوید تا با بهره مندی از دانش 
و تجربه خود، این بانک را در دســتیابی به 
اهــداف تنظیم شــده یاری کنیــد. مزید 
توفیقات جنابعالی را در مسئولیت خطیری 
که بر عهــده دارید از محضر قــادر متعال 

خواستارم«. 
افشــین خانی پیش از این، رئیس اداره 
کل ارز بانک صادرات ایران بود. وی عالوه بر 
تدریس مفاهیم تجارت خارجی و بانکداری 
بین المللــی از ســال ١۳٩۰ در بانک ها و 
موسســات آموزش عالی کشور، هم اکنون 
در اتاق بازرگانی ایران، کارشناس و مشاور 

کمیسیون بانکی اتاق است. 
خانی در سال ١۳٧٩ به عنوان متصدی 
امور ارزی به استخدام بانک صادرات ایران 
درآمــد و پس از طــی درجات شــغلی در 
پســت های مختلف و با توجه به تجارب و 
توانمندی هــای مختلف علمی، از ســوی 
مدیرعامل بانک صادرات ایــران به عنوان 

معاون بین الملل این بانک منصوب شد.

آخرین وضعیت پرداخت سهم 
حوزه سالمت از یارانه  ها

رداخت مبالغی برای بیمه ســالمت،  پ
معوقــات کادر درمان، بیمــه ایثارگران و 
پزشک خانواده بخشی از پرداخت های انجام 
شــده از محل قانون هدفمندی یارانه ها به 

حوزه سالمت در سال جاری است.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایسنا، 
طبق تبصــره ١۴ قانون بودجــه ١۴۰۰، از 
محل منابــع هدفمندی یارانه ها بخشــی 
به پرداخت در حــوزه بهداشــت و درمان 
اختصــاص دارد، این در حالی اســت که 
گزارش های سازمان هدفمندی یارانه ها از 
پرداخت های صورت گرفته در سال جاری 
و در اجرای قانون بودجه، نشان می دهد که 
از ابتدای ســال تا کنون با توجه به تکالیف 
تعیین شــده در چند مرحله مبالغی برای 

حوزه بهداشت و درمان پرداخت شده است.
پرداختــی جدید برای پزشــک 

خانواده
اما بررســی پرداخت های مربوط به این 
بخش در مدت اخیر از این حکایت دارد که 
۲.۴ میلیارد تومان برای خریداری دستگاه 
اکسیژن ساز بیمارســتان شهید بهشتی 
آســتارا گیالن و مبلغ ٩۰میلیــارد تومان 
برای اجرای طرح پزشک خانواده به وزارت 
بهداشــت و درمان و آموزش پزشــکی از  

پرداخت شد.
همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون 
بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان دیگر از محل 
تبصره ١۴به وزارت بهداشت پرداخت شده 

است.
دیگر پرداختی صــورت گرفته در حوزه 
سالمت از محل یارانه ها به ١۵۰۰ میلیارد 
تومان برای سازمان بیمه سالمت اختصاص 

دارد.  
در بودجه امســال، برای رفاه اجتماعی 
مردم و باال بردن سطح کیفی خدمات حوزه 
سالمت و حدف یا کاهش هزینه های مردم 
در بخش ســالمت بیش از ١٩ هزار و ۵۰۰ 
لیارد تومان از محــل هدفمندی یارانه  ی م
پیش بینی شده بود که اخیرا ١۵۰۰ میلیارد 
تومان از این محل به حساب بیمه سالمت 

واریز شده است.
 با واریــز این مبلغ، جمــع واریزی های 
سازمان هدفمندسازی یارانه ها به حساب 
بیمه ســالمت ایران، به بیش از ١٦.١ هزار 

میلیارد تومان رسیده است.
2 .۳ هزار میلیارد برای بنیاد شهید و 

امور ایثارگران
پرداخت دیگری نیز در حوزه ســالمت 
صورت گرفته که به بیمه تکمیل درمان بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران برمی گردد.بر این 
اساس در  اجرای بند )۲۰( تبصره ١۴ قانون 
بودجه ، ۴۲٧ میلیارد تومان  به حساب بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران واریز شــده است.
با واریز این مبلغ، جمع پرداختی  ســازمان 
هدفمندســازی یارانه هــا  از محل تبصره 
١۴، به حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران 
، به بیش از ۲۳٩١ میلیارد تومان می رسد.
مجموع مبلــغ پیش بینی شــده برای این 
بخش حدود ۵١۲۴ میلیارد تومان اســت.
در اجرای تبصره قانــون هدفمندی یارانه 
ها در بودجه امســال در مدت اخیر، ١۵۰۰ 
میلیارد تومان هم بــرای پرداخت معوقات 

کادر درمان واریز شده بود.
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بحران »برگزیت« به پمپ بنزین ها رسید

ترامپ: از همان اول نباید به خاورمیانه می رفتیم

توزیع ســوخت در انگلیس، به یک بحران تبدیل شــده و دولت به 
ارتش آماده باش داده تا در صورت لزوم برای حل مشکل اقدام کند.

به گزارش اقتصادآنالین به نقل از همشــهری، دولت انگلیس، در 
پی چهارمین روز متوالی ایجاد صف های طوالنی در پمپ بنزین ها، به 
ارتش این کشور دستور آماده باش داد تا در توزیع بنزین در این کشور 
مشارکت کند.به گزارش بی بی سی، در همین راســتا، تا ١۵۰راننده 
تانکر ارتش برای توزیع ســوخت در پمپ بنزین هــا به خدمت گرفته 
خواهند شــد. بحران، بعد از آن پیش آمد که مردم برای ذخیره بنزین 
به پمپ بنزین ها هجوم آوردند و بســیاری عالوه بر بــاک خودروها، 
بطری های آب و دبه های خالــی را هم از بنزین پر کردند.مســئله در 
انگلیس، نه تولید بنزین که توزیع آن اســت. کمبــود راننده تانکر در 
این کشــور به حالت بحرانی رســیده و با وجود تولید انبوه بنزین در 
پاالیشگاه ها، نبود راننده برای انتقال آن، وضعیت این کشور را بحرانی 
کرده اســت.وزیر راه انگلیس گفته اســت که بحران به زودی برطرف 
خواهد شد و اگر مردم عادت خرید قدیمی خود را در پیش بگیرند، این 
اتفاق زودتر خواهد افتاد.با این حال همه، این قدر به حل سریع بحران 
خوش بین نیستند و بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس با همین 
دیدگاه از ارتش خواسته است در حالت آماده باش باشد. او می خواست 
ارتش وارد معرکه شــود. با این حــال برخی وزرا با این پیشــنهادش 
مخالفت کردنــد و فعال ارتش در حالت آماده باش اســت.تخمین زده 
می شود که انگلیس، حدود ١۰۰هزار راننده کامیون کم دارد و همین 
مسئله به صنایع متنوعی ازجمله تامین کنندگان غذا و سوپرمارکت ها 

لطمه وارد کرده اســت.دولت گفته اســت که هجوم بی دلیل مردم به 
پمپ بنزین ها برای خرید بنزین، باعث شــده تا صف های طویل ایجاد 
شــود و در پمپ بنزین های زیادی، بنزین تمام شــود.در این شرایط، 
کارکنان بخش های ضروری، مانند کارمندان بخش بهداشت و درمان 
درخواست کرده اند که برای دسترسی به بنزین در اولویت باشند چون 
گزارش شده اســت که در موارد زیادی، کارکنان این بخش ها به خاطر 
نبود بنزین موفق به حضور در محل کار خود نشده اند.دانیال احسان، 
پزشک بیمارستان لندن گفته است که دوشــنبه به ١٧پمپ بنزین 
مراجعه کرده تا سوخت پیدا کند و ســر کار برود و به شدت نگران است 
که کمبود بنزین در روند درمان بیمارانــش اختالل ایجاد کند.دکتر 
جان تاونســون،  مدیر اجرایی انجمن خانه های ســالمندان انگلیس، 
هشدار داده اســت که افرادی که به مددکاران برای دریافت داروهای 
خاصی وابسته هستند، ممکن اســت به خاطر این بحران جانشان را 
از دســت بدهند.رییس اتحادیه پمپ بنزین داران شــرق لندن گفته 
است که پمپ بنزین های این منطقه چند ســاعت از روز را به کارکنان 
بخش های ضروری اختصاص خواهند داد.وزیر بازرگانی انگلیس گفته 
است که استفاده از ارتش، اقدامی احتیاطی است، اما حزب مخالف، از 
این تصمیم دولت به شدت انتقاد کرده و آن را نشانه  ناکارآمدی دولت 
خوانده است.رانندگان تانکرهای ارتش، نمی توانند بدون آموزش وارد 
سیستم توزیع سوخت در این کشور شوند و به دست کم ۵روز آموزش 
نیاز دارند تا مجوزهای الزم را به دست بیاورند.دولت در تالش دیگری 
برای رسیدگی به این بحران، اعتبار گواهینامه های ویژه را که رانندگان 

ماشین های ســنگین می توانند با آنها کاالهایی مانند سوخت را هم 
جابه جا کنند، تمدید کرده است.

شروع بحران
هفته گذشته، شــرکت نفتی بی پی در بیانیه ای اعالم کرد که چند 
پمپ بنزین خود را به خاطر کمبود راننده تعطیل خواهد کرد. بالفاصله 

بعد از آن صف های طوالنی شکل گرفت.
یکشنبه، انجمن پمپ بنزین داران گفت که دوسوم پمپ های بنزین 
برون شهری، دیگر ســوخت ندارند. پمپ های شــهری هم وضعیت 

بهتری نداشتند.
مشکل اصلی نه تولید بنزین که توزیع آن است. بی پی هم در بیانیه 

خود به این مسئله اشاره کرده و گفته بود مشکل کمبود راننده است.
کمبود شــدید راننده در انگلیس چند عامل دارد که یکی از آنها که  

سیاسی ترین شان هم هست، مستقیما ناشی از برگزیت است.
بعد از جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا، بسیاری از رانندگان اروپایی 
از انگلیس به کشورهای خود بازگشتند و یا تصمیم گرفتند در کشور 
دیگری در داخل اتحادیه کار کنند چون کار کردن در انگلیس شــامل 
بوروکراسی بیشتری در مرزهای این کشور می شد و بر درآمد رانندگان 

اثر می گذاشت.
حتی اوالف شولتز، جانشین احتمالی آنگال مرکل، صدراعظم آلمان 
هم به این مسئله واکنش نشان داده است. به گزارش گاردین، او گفته 
است که تصمیم برای از بین بردن تردد آزاد با اروپا باعث بحران سوخت 

در انگلیس شده است.

رییس جمهــور ســابق آمریکا در چنــد بیانیه 
تند با اشــاره به اینکه نیروهای آمریکایــی از ابتدا 
نباید به غرب آســیا می رفتند گفت با وجود چنین 
فرماندهانی، آمریــکا همچنان خواهــد باخت.به 
گزارش اقتصادآنالین بــه نقل از فــارس، »دونالد 
ترامپ« رییس جمهور ســابق آمریکا روز سه شنبه 
چند بیانیه تند علیه رییس ستاد مشترک نیروهای 
مســلح آمریکا و نحوه اجرای خروج آمریکایی ها از 
افغانستان منتشر کرد.به نوشته روزنامه »نیویورک 
پست«، سه شنبه شب، »مارک میلی« فرمانده ستاد 
مشترک نیروهای مســلح آمریکا و »لوید آستین« 
وزیر دفاع این کشــور در برابر کمیته خدمات مسلح 
مجلس سنای آمریکا به ادای شــهادت پرداختند.
ترامپ در بیانیه ای نوشت: »خروج از افغانستان که 

به شکلی بی نظم و به طور شــرم آوری با بی کفایتی 
انجام شــد، هیچ ربطی به دولت قبلی یــا اتفاقات 
بیست سال گذشته ندارد )به غیر از اینکه از اول نباید 
به خاورمیانــه می رفتیم!(«.رییس جمهور ســابق 
آمریکا افزود: »خروج وحشتناک ]از افغانستان[ به 
طور ویژه، به خاطر ایــن رخ داد که نظامیان زودتر از 
شهروندان و پیشرفته ترین تجهیزات نظامی  جهان 
به ارزش هشــتاد و پنج میلیارد دالر، از این کشــور 
خارج شــدند. این خروج با ذهنیتی کودکانه انجام 
شــد و فقط دولت بایدن مقصر آن است«.او در ادامه 
نوشت: »هنگامی که من دفتر ]ریاست جمهوری[ را 
ترک کردم، طالبان سر جایشان نشانده شده بودند، 
هرچقدر می خواستیم زمان داشتیم، نیازی به عجله 
نبود، ظرف هجده ماه هیچ ســربازی کشته نشد و 

حتی گلوله نخورد و اگر آن ها شــروط معینی را اجرا 
نمی کردند، ضربه بسیار ســختی به آن ها وارد می 
کردیم«.ترامپ نوشت: »اما بایدن و میلی نظامیان را 
در یکی از احمقانه ترین حرکات نظامی تاریخ خارج 
کردند و همه چیز از همین جا شروع شد. برای ملت 
ما بسیار غم انگیز است«.رییس جمهور سابق آمریکا 
در بیانیه دوم خود به انتقاد از اظهارات مارک میلی در 
چند کتاب جنجالی درباره دوره ریاســت جمهوری 
وی پرداخت و نوشــت: »تعجبی ندارد که خروج از 
افغانستان به این شکل فاجعه آمیز بود. ژنرال میلی 
تمام وقتش را برای نویســندگان ایــن کتاب های 
جعلی صرف کرد. او یک ســرباز یا فرمانده نیســت 
بلکه یک کارمند روابط عمومی است. با وجود میلی 
و فرماندهان تلویزیونی هوشیاری که فقط به دنبال 

ستاره شدن هستند، آمریکا همچنان خواهد باخت«.
ترامپ در بیانیه دیگری در انتقاد از کمیته تشــکیل 
شده در مجلس نمایندگان آمریکا برای تحقیق درباره 
حوادث ششم ژانویه نوشت: »به جای کمیته سیاسی 
غیرمنتخب ششم ژانویه که از دموکرات های چپ گرا 
و ]جمهوری خواهان[ شیفته دموکرات ها )لیز چنی 
جنگ طلب و آدام گینزینگر نق نقو( تشــکیل شده 
است، کنگره باید یک »کمیسیون خروج فاجعه بار 
از افغانستان« تشکیل دهد تا بفهمد کجای کار ایراد 
داشــت، چرا تعداد زیادی از جنگجویان مان کشته 
شــدند و چرا این همه پول )هشــتاد و پنج میلیارد 
دالر( به شکل سالح و تجهیزات نظامی برای استفاده 
طالبان جا گذاشته شد و قرار است به کشورهای دیگر 

فروخته شود«.

شی جین پینگ کارزار خود را علیه سرمایه داری 
و بازار آزاد در چین آغاز کرده اســت. او برای تحکیم 
اقتدارگرایــی اش در گام اول به نظــارت و کنترل 
بیشــتر بر بازار و غول های ســرمایه و میلیاردرها 
پرداخت و در گام بعدی درصدد بسط بیشتر اصول 

ایدئولوژیک خود در سطح اجتماعی است.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از دنیای اقتصاد؛ 
اما این اقدامات در عمل اقتصاد این کشــور را دچار 
بحران کرده اســت، رکود به کسب وکارها رسیده و 
مردم برای بازدهی بیشــتر پس اندازهای خود را در 

بخش امالک سرمایه گذاری می کنند.
شــی جین پینگ کارزار بــرای زدودن چین از 
سرمایه داری لجام گســیخته به راه انداخته است. 
رییس جمهور چین افزایش بدهی را میوه ســمی 
ســوداگری مالی و میلیاردرها را مایه اســتهزای 
اصول مارکسیسم می داند. کســب وکارها باید به 
راهنمایی های دولت اعتنا کنند؛ حزب باید به تمام 
ابعاد زندگی مردم نفوذ داشــته باشد. اینکه آیا شی 
می تواند شــرایط جدید خود را تحمیل کند، آینده 
چین و نبرد میان دموکراسی و دیکتاتوری را شکل 

خواهد داد.
کارزار او به لحاظ گستردگی و بلندپروازی قابل 
توجه است. او این کارزار خود را در سال ۲۰۲۰ آغاز 
 ،Ant Group کرد؛ زمانی که عرضه اولیه گروه آنت
وابســته به غول فناوری علی بابا، را مسدود کرد و به 
سرعت به جلو می تازد، به طوری که تاکنون ۲هزار 
میلیارد دالر ثــروت را از میان برده اســت. دی دی 
Didi، شرکت وســیله نقلیه کرایه چینی نیز برای 
عرضه سهامش در آمریکا مورد مجازات قرار گرفته 
اســت. تجارت در تبادل رمزارزها نیز ممنوع شده؛ 
چراکه کم یــا بیش دارای آموزش انتفاعی اســت. 
بازی های کامپیوتری برای کودکان بد است. بنابراین 
باید به شدت نوبت بندی شود. چین به خانواده های 
بزرگ تری نیــاز دارد. بنابراین ســقط جنین باید 
کاهش یابــد. الگوها بایــد مردانه و افراد مشــهور 
وطن پرست باشند. شی جین پینگ، بنیان گذار تمام 
این چیزهایی اســت که در مغز کودکان شش ساله 

تکرار می شود.
این موضوع نیز به اقتدارگرایی بی رحمانه اضافه 
شده است.شی جین پینگ به عنوان رییس جمهور 
رقبای خــود را حذف کرده و بیــش از یک میلیون 
اویغور را محبوس کرده اســت. او بحــث و مناظره 
را مهار می کند و مخالفت را تحمــل نخواهد کرد. 
کمپین اخیر نشان خواهد داد که او فردی است که 
حتی به قیمت وجود کاهش سرعت رشد و در عذاب 
افتادن مردم، به دنبال غصب قدرت اســت یا مردی 
قوی است که می خواهد تعصب را با واقعیت گرایی 

تعدیل کنــد. دیــدگاه او مبنی بر اینکــه کنترل 
حزبی نیاز به همسو بودن کســب وکارها با دولت و 
مسوولیت شناسی است، سرنوشت  ۴/ ١میلیارد نفر 

را تعیین خواهد کرد.
شــی با مشــکالتی واقعی دســت و پنجه نرم 
می کند. درواقع بســیاری از این مشکالت در غرب 
نیز وجــود دارند. یکــی از این چالش هــا نابرابری 
است. شعار امروز »رفاه مشــترک« است که نشان 
می دهد چگونه چین کمونیســت به اندازه برخی 
کشورهای ســرمایه داری، نابرابر باقی مانده است. 
بیش از ۲۰درصد خانوارهای چینــی ۴۵درصد از 
درآمد کشــور را در اختیار دارند. ۳۰درصد از ثروت 
خانوارهــای چینی هــم در اختیــار یک درصد از 

جمعیت این کشوراست.
 نگرانــی دیگر نفوذ غول های تکنولوژی اســت 
که متهم به رقابت ناعادالنه، فاســد کردن جامعه و 
دسترســی بدون محدودیت به اطالعات شخصی 
افراد هستند )که تنها دولت این امتیاز را دارد(. مورد 
سوم ضعف استراتژیک محســوب می شود، به ویژه 
این تهدید که دشــمنان مانع دسترسی به کاالها و 

تکنولوژی های حیاتی می شوند.
با وجــود ایــن کمپین شــی تهدیــدی برای 
اقتصاد چین است. درد ناشــی از فاش شدن بدهی 
 Evergrande شــرکت هایی چــون اورگرنــد
می تواند نااطمینانی را گسترش دهد. شرکت های 
امالک ٨/ ۲هزار میلیار دالر وام گرفته اند. ســاخت 
امالک و مســتغالت و صنایعی که بــه آن متصل 
هســتند، حدود ۳۰درصد از تولید ناخالص داخلی 
چین را پشــتیبانی می کننــد. خانوارهای چینی 
پس اندازهای خود را در امالک گذاشته اند؛ چراکه 
سایر دارایی ها بازده کمی دارند. دولت های محلی، 

به ویژه بیرون از شهرهای بزرگ، برای ایجاد درآمد بر 
فروش زمین و ساخت و سازمتکی هستند.

سرکوب ها سبب شده کسب وکارها نیز سخت تر 
و کم سودتر شوند.

حزب کمونیست در حال ایجاد چارچوبی قانونی 
بوده است؛ ولی تغییرات بزرگ و از باال به پایین شی 
آن چنان سریع اعمال شده اند که مقررات خودسرانه 
به نظر می رسند. برای مثال »توزیع مجدد سوم« را 
در نظر بگیرید که در آن شــرکت های تکنولوژی به 
دولت پــول می دهند. موفقیت آشــکارا خطرناک 
شده است؛ اتفاقی که ســبب می شود شرکت های 
خصوصی محتاط تر باشــند. شــرکت های دولتی 
و صنایع اســتراتژیک، چون نیمه هادی ها، ممکن 
است از این شرایط ســود ببرند؛ ولی نه کارآفرینان 
که منبع واقعی تحرک و پویایی چین هستند. یکی 
از معیارهای نگرانی این است که خارجی هایی که 
تحت کنترل ســرمایه قرار ندارند، ۳١درصد کمتر 
از سرمایه گذاران ســرزمین اصلی برای سهم های 
چینی پرداخت می کنند. این فاصله از اوایل ســال 

۲۰۲۰ به شدت در حال رشد است.
تمام اینهــا می توانند تهدیدی برای متالشــی 
کردن اقتصاد چین باشــند که همیــن حاال هم از 
کاهش بازدهی در ســرمایه گذاری های زیربنایی، 
تاثیرات کاهش نیروهای کاری و افزایش تعداد افراد 
سالخورده تحت فشار قرار دارد. بعد از ۴۰سال رشد 
سرسام آور، بیشتر چینی ها با انتخاب های سختی 
که افول شــدید و پایدار ایجاد می کند، کامال ناآشنا 

هستند.
به لحاظ سیاســی نیز این خطر وجــود دارد که 
کمپین شی به یک کیش شــخصیت مبدل شود. 
او بیش از هر رهبر دیگری از زمــان مائو برای ایجاد 

تغییر قدرت را در تصرف گرفته است.
شی که خود را آماده می کند تا با ادعای سومین 
دوره پنج ســاله ریاســت جمهوری در بیستمین 
کنگره حزب کمونیست پروتکل ها را بشکند، از این 
کمپین برای سازماندهی یک جایگزینی بزرگ در 
کارکنان، به عنوان اساسی برای سرکوب ایدئولوژیک 
و به دلیل در قدرت ماندنش اســتفاده می کند. ولی 
هرکدام از اینها با خطرناکی همراه هســتند. یکی 
اینکه بوروکراسی سبب شکســت او می شود. شی 
می خواهد بوروکراسی به سیگنال های بازار واکنش 
نشــان دهد، ولی با وجود ترفیع ها و ســرکوب ها 
مقامات چینی عصبی و ناراحت هســتند. یکی از 
دالیل قطع برق در بیســت منطقــه در هفته های 
اخیر این بود که بوروکرات های وحشت زده ناگهان 
دریافتند که ممکن اســت به اهداف کاهش انتشار 
کربن خود دســت پیدا نکنند. مقامات ترسیده از 
متهم شدن به فســاد یا انحراف ایدئولوژیک توسط 
رقبایشان، دست روی دست گذاشــته اند و کاری 
انجام نمی دهند. شکست برای بوروکرات هایی که 
می خواهند ابتکار عمل را به دست بگیرند، خطرناک 

است؛ موفقیت هم همین طور.
خطر دیگــر از ســرکوب ایدئولوژیک نشــأت 
می گیــرد. »شــوراهای بازبینــی اخالقــی« و 
»کلینیک های اخالقی« رفتارهای ارتدوکسی را با 
استفاده از حس شرمساری عمومی اعمال می کنند. 
گرچه تا امروز هیچ چشــم اندازی به بدی »انقالب 
فرهنگی« دیده نمی شــود، مردم چین در حال از 
دســت دادن آزادی هایشــان در تفکر و اظهارنظر 
هستند. شی عالوه بر ترویج دکترینش، »نوستالژی 
قرمز« را نیز دوبــاره پررنگ کرده و مائوئیســم را 
به عنوان مرحله ای حیاتی و مهم در ســاختن چین 
جدید معرفی می کنــد که قبــل از کنگره حزب 
حمایت از او را افزایش می دهد و مورد آخر سیاست 
خود شــی اســت. درصورتی که به قدرت بچسبد، 
بحث جانشــینی می تواند در بلندمدت به شدت به 
بی ثباتی دامن بزنــد. در کوتاه مدت نیز اگر تالش او 
برای تحمیل یک واقعیت جدید طبق برنامه پیش 
نرود، شی با انتخابی سرنوشت ساز میان پافشاری یا 

عقب نشینی روبه رو خواهد شد.
تا اینجای کار، سرکوب محتمل تر از سازش به نظر 
می رسد. دولت های غربی نیز با شرکت های فناوری، 
نابرابری و امنیت ملی، درگیر هســتند. در آمریکا، 
کنگره با در نظر گرفتن یک پیش فرض برای بدهی 
ملی بهتر عمل کرده است. برخی ممکن است نسبت 
به عملکرد سریع شــی برای انجام کارها حسادت 
کنند. ولی تصور اینکه او پاســخ های درســت را در 

اختیار دارد، اشتباهی بزرگ خواهد بود.

اقتصاد چین زمین می خورد؟

شرکت اماراتی »دانا گاز« امروز اعالم کرد دیوان داوری بین المللی، 
شرکت ملی نفت ایران را به علت اختالف بر سر تامین گاز با این شرکت 

به پرداخت جریمه ٦۰٧.۵ میلیون دالری محکوم کرده است.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از فارس، شرکت اماراتی »دانا گاز« 
امروز اعالم کرد دیوان داوری بین المللی، شرکت ملی نفت ایران را به 
علت اختالف بر سر تامین گاز با این شرکت به پرداخت جریمه ۵.٦۰٧ 

میلیون دالری محکوم کرده است.
به گزارش رویترز، ایــن اختالفات مربوط به یک قــرارداد خرید 
و فروش گاز ۲۵ ساله میان شرکت »کرســنت پترولیوم« وابسته به 
شرکت »دانا گاز« و شرکت ملی نفت ایران است. این شرکت اماراتی 

مدعی است که این گاز هرگز تحویل داده نشده است.
خســارت های وارده مربوط به هشت و نیم سال نخست توافقنامه 

۲۵ ساله است که قرار بود در سال ۲۰۰۵ آغاز شود. در سال ۲۰١۴ نیز 
حکمی به نفع دانا گاز صادر شده بود.

دانا گاز در بیانیه ای اعالم کرد آخرین جلســه رسیدگی به ادعای 
بسیار بزرگتر، برای ١٦ سال و نیم باقی مانده، در اکتبر سال آینده در 
پاریس تعیین شده است و تصمیم گیری در مورد این جریمه در سال 

۲۰۲۳ انجام می شود.

جریمه ۶۰۷.۵ میلیون دالری ایران برای یک سوم مدت قرارداد کرسنت
خبرمیز خبر 

پکن: با تحریم های آمریکا 
علیه ایران به شدت مخالفیم

سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به 
سوالی درباره گزارش رویترز با موضوع درخواست 
واشنگتن از پکن برای کاهش خرید نفت ایران 
اعالم کرد، چیــن قاطعانه مخالف تحریم های 

یکجانبه آمریکا است.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از فارس، یک 
مقام پکن ضمن دفــاع از روابط چین با ایران در 
زمینه های مختلف، مخالفت چین با تحریم های 

یکجانبه آمریکا را تکرار کرد.
»هــوآ چوانیینــگ« ســخنگوی وزارت 
خارجه چین در نشست خبری روز چهارشنبه 
)امروز( با سوالی درباره گزارش رویترز با موضوع 
درخواست واشنگتن از پکن درباره کاهش خرید 

نفت ایران مواجه شد.
بنا بر گزارش »گلوبال تایمز« چین، این مقام 
پکن در پاسخ به این سوال اعالم کرد که همکاری 
چین با ایران طبق مقررات حقوق بین المللی و 

قوانین بین المللی صورت می گیرد.
ســخنگوی وزارت خارجه چین ادامه داد، 
چین و ایران همواره با رعایــت اصول برابری و 
منفعت متقابل، رابطه برد-برد و تجاری سازی 

همکاری کرده اند.
 وی افزود: چین قاطعانه با هرگونه تحریم یک 
جانبه مخالف است و از ایاالت متحده می خواهد 
تا در اسرع وقت از اعمال قوانین داخلی خود )در 
خصوص تحریم های یکجانبه ایران( بر نهادها و 

اشخاص طرف ثالث دست بردارد.
در حالی که واشنگتن مدعی آمادگی برای 
بازگشت به مذاکرات وین جهت احیای برجام 
اســت، رویترز در خبری اختصاصی به نقل از 
مقام های آمریکایی و اروپایی گــزارش داد که 
ایاالت متحده به صورت دیپلماتیک در خصوص 
کاهش خرید نفت خام ایــران با چین تماس 

گرفته است.
به نوشــته رویترز، تصور می شود که خرید 
نفت شــرکت های چینــی از ایران بــا وجود 
تحریم های آمریکا که هدفــش جلوگیری از 
چنین فروش هایی بوده، باعث شده اقتصاد ایران 

همچنان پا برجا بماند.
یک مقام ارشــد آمریکایی که خواســت 
نامش فاش نشود، روز سه شنبه )دیروز( به این 
خبرگزاری غربی گفت: مــا از خریدهای نفتی 

شرکت های چینی از ایران آگاه هستیم.
وی افزود: از اختیــارات تحریمی خود برای 
پاسخ به فرار از تحریم های ایران، شامل آن هایی 
که با چین تجارت می کنند، استفاده کرده ایم و 

در صورت لزوم به این اقدام خود ادامه می دهیم.
یک مقام اروپایی هم به خبرگزاری رویترز خبر 
داد، کاهش خرید نفت ایران یکی از موضوعاتی 
بود که »وندی شرمن« قائم مقام وزارت خارجه 
آمریکا در ســفر اواخر ماه جوالی به چین آن را 

مطرح کرد.

وزیر دفاع انگلیس:
 کره شمالی در حال دور 

زدن تحریم هاست
وزیر دفاع انگلیس مدعی شد، ناو متعلق به 
این کشور در دریای شرق چین، کشتی هایی 
را شناســایی کرده کــه مظنــون به نقض 

تحریم ها علیه کره شمالی هستند.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از  فارس، 
»بن واالس« وزیر دفاع انگلیس روز یکشنبه 
مدعی شــد، اطالعاتی وجود دارد که نشان 
می دهد کــره شــمالی در حــال دور زدن 

تحریم های غرب است.
به نوشــته خبرگزاری »رویتــرز«، این 
مقام انگلیســی ادعا کرد: »]نــاو[ اِچ اِم اِس 
ریچموند که در دریای شــرق چین مستقر 
است، کشتی هایی را شناســایی کرده که 
مظنون به نقض تحریم های ســازمان ملل 
هســتند و کشــتی هایی را ردیابی کرده 
که فاقد پرچــم »واحــد هماهنگی اجرا« 

]تحریم ها[ بوده اند«.
بیانیــه ای مدعــی شــد،  االس در  و
»کشتی هایی متعدد با ملیت های مختلف« 

تحریم ها علیه کره شمالی را نقض کرده اند.
 کره شمالی روز سه شنبه از برنامه انگلیس 
در استقرار دائمی دو رزمناو در منطقه آسیا و 
اقیانوسیه انتقاد کرد و آن را »تحریک آمیز« 

خواند.
ماه گذشــته یک مقام وزارت خارجه کره 
شمالی از ســخنان واالس که کره شمالی و 
چین را به تــالش برای انــزوای کره جنوبی 
و ژاپن و تهدید علیه تــردد دریایی در منطقه   

متهم کرده بود، انتقاد کرد.
این مقام وزارت خارجه کره شمالی گفت: 
»این یک نوع اقدام تحریک آمیز علیه ما است 
و انگلیس با اعزام رزمناوهای خود به آســیا و 

اقیانوسیه وضعیت را تشدید می کند.«
اظهار نظر درباره مذاکرات با کره شــمالی 
درحالی  اســت که »دونالــد ترامپ« رییس 
جمهور سابق آمریکا سه بار به صورت چهره 
به چهره با رهبر کره شمالی دیدار و در زمینه 
خلع ســالح اتمی در قبال رفــع تحریم ها 
مذاکره کرد اما در نهایت این مذاکرات به دلیل 
زیاده خواهی های آمریکا به بن بست رسید و 

ناکام ماند.

پاسخ ایران به ادعای امارات 
درباره جزایر سه  گانه

هیات جمهوری اسالمی ایران در مجمع 
عمومی سازمان ملل تاکید کرد جزایر ایرانی 
ابوموســی، تنب کوچک و تنب بزرگ بخش 
جدایی ناپذیر خاک ایــران بوده اند و هرگونه 

ادعای خالف آن به طور قاطع رد می شود.
به گزارش اقتصادآنالین ،  متن کامل پاسخ 
هیات جمهوری اســالمی ایران به اظهارات 
نماینده امارات در نشست عالی رتبه هفتاد و 
شمین اجالسیه مجمع عمومی سازمان  ش
ملل که توســط یکی از دیپلمات های ایران 

قرائت شد، به شرح زیر است:
»مایلم به ادعاهای بی اساس نماینده امارات 
متحده عربی علیه تمامیت ارضی کشورم در 
ارتباط با جزایر ایرانی ابوموسی، تنب کوچک 
و تنب بزرگ پاســخ دهم. جمهوری اسالمی 
ایران موضع ثابت و اصولی خود را تکرار می کند 
که وجود چنین اختالفی بین ایران و امارات را 
به رسمیت نمی شناسد. این سه جزیره بخش 
جدایی ناپذیر خاک ایــران بوده اند و هرگونه 

ادعای خالف آن بطور قاطع رد می شود.
با این وجود، و برای نشان دادن نهایت احترام 
خویش به اصل حسن همجواری، ایران همواره 
آمادگی خود را برای گفتگوی دوجانبه با امارات 
با هــدف از بین بردن هرگونه ســوء تفاهمی 
که ممکن اســت از طرف امارات بر سر جزیره 
ابوموســی وجود داشته باشــد، اعالم کرده 

است.«
هیات جمهوری اسالمی ایران همچنین 
در پاسخ مجدد به اظهارات نماینده امارات در 
نشست مجمع عمومی و بکارگیری نام مجعول 
خلیج فارس مجددا بر ضرورت بکارگیری نام 

درست خلیج فارس تذکر داد.
هیات ایران پاسخ داد: »همچنین بایستی 
به نماینده امارات متحده عربی یادآوری شود 
که عبارت صحیح »خلیج فــارس« از ۵۰۰ 
سال پیش از میالد مسیح برای اشاره به پهنه 
آبی واقع در بین شبه جزیره عربستان و فالت 
ایران بکار برده می شده و این نام آن تا ابد همین 

خواهد ماند.«

بلومبرگ؛
اقتصاد جهان به سمت رکود 

تورمی پیش می رود
شــبکه خبری بلومبرگ در گزارشــی 
هشدار داد که اقتصاد جهان با افزایش رکود 

و در عین حال همراه با تورم مواجه است.
ه گزارش بلومبرگ، اقتصــاد جهان با  ب
افزایش رکود تورمی مواجه اســت چرا که 
افزایش قیمت انرژی و کاالها باعث افزایش 
نرخ تورم و کند شدن روند بهبود اقتصادی 

پس از رکود ناشی از کرونا می شود.
بــه گــزارش اقتصادآنالین بــه نقل از 
تســنیم، قیمت نفت برای اولین بار در سه 
سال گذشته به بیش از ٨۰ دالر در هر بشکه 
رسید و شاخص کاالی بلومبرگ به باالترین 

سطح در یک دهه گذشته رسید.
قیمت مواد غذایی نیــز در حال افزایش 
اســت که بخشــی از آن به دلیل مشکالت 
کشــاورزی در برزیل ایجاد شــده است و 
شاخص معیار سازمان ملل متحد در ١۲ ماه 

گذشته ۳۳ درصد افزایش یافته است.
افزایــش هزینه هــا بــرای خانوارها و 
شــرکت ها در حال ضربه زدن بــه اعتماد 
)مصرف کننده( اســت در حالــی که تورم 
را ســریعتر از آنچــه که چند مــاه پیش 

اقتصاددانان انتظار داشتند پیش می برد.
این می تواند سیاســت گــذاران را در 
موقعیت ناخوشــایندی قرار دهد که باید 
تصمیم بگیرنــد افزایــش قیمت ها خطر 
بیشــتری ایجاد می کند یا رشــد ضعیف 

اقتصاد.
این شــوک اخیر بــا ترکیبــی از رکود 
اقتصادی و اوج گیری تورم ناشــی از قیمت 
نفت که در دهــه ١٩٧۰ رخ داد، مقایســه 

می شود.
در حالی که بسیاری از بانک های مرکزی 
این اظهارات را مبالغه آمیز تلقی می کنند، 
نگرانی این اســت که افزایــش قیمت در 
یک دوره طوالنی مدت باعــث تقاضا برای 
دستمزد بیشتر شــود و اقتصاد را وارد یک 

چرخه معیوب کند.
ســوپریا منون، استراتژیســت شرکت 
Pictet & Cie بــه شــبکه تلویزیونــی 
بلومبرگ گفت: ما شاهد این حجم از تورم 
هســتیم. در نهایت چگونه این مسئله حل 
می شود؟ بخشــی از راه حل آن می تواند از 
بین رفتن تقاضا باشــد.انتظار می رود که 
کاهش شــدید تولید در طیف وســیعی از 
صنایع پرمصرف از نظر انرژی در چین طی 
سال جاری با کاهش بیشتری همراه باشد، 
در حالی که اقتصاددانان از گلدمن ساکس 
گرفته تا مورگان اســتنلی پیش بینی های 
خود را درباره رشد چین کاهش داده اند.در 
بریتانیا، اعتماد مصرف کننده در سپتامبر 
با بیشــترین ســرعت خود از زمان تشدید 
محدودیت های کرونا در حدود یک ســال 

پیش کاهش یافت. 



نگاه
 تقابل اژدهای زرد 

با رمزارزها
جدی ترین تالش برای تقابل با معامالت 
ارزهــای دیجیتال توســط دولــت چین 
اجرایی شــد. مقایسه نســخ قبلی قوانین 
محدودکننده  بانک خلق چین با نسخه   فعلی، 
نشــان می دهد که این نســخه جدی ترین 
محدودیت ها را برای فعاالن بــازار ارزهای 

دیجیتال به همراه خواهد داشت.
طی اعالمیه ای که در روز جمعه منتشــر 
شد، بانک ها و سایر موسســات مالی از ارائه 
هرگونه خدمات در راستای تسهیل تجارت 
ارزهای دیجیتال منع شدند. این حتی شامل 
ارتباط داخلی با صرافی ها و فعاالن این حوزه 
در خارج از چین نیز می شود. در پی رسیدن 
این خبــر در روز جمعه ارزهــای دیجیتال 
نزولی شــدند و بیت کوین ناحیه حمایتی 
۴۰ هزار دالری را لمس کرد و برگشت. اما در 
روز شنبه توانست با رشدی تقریبا ۳ درصدی 

به کانال ۴۲ هزار دالری بازگردد.
  پیگرد هرگونه ارتبــاط با ارزهای 

دیجیتال در چین
اوضاع معامــالت رمزنــگاری در چین 
بدتر می شــود. مقایســه ممنوعیت های 
قبلی معامــالت رمزارزها و نســخه جدید 
ایــن محدودیت ها کــه در روز جمعه اعالم 
شــد، نشــان می دهد که آخرین نســخه 
محدودیت هــا، جدی ترین و ســخت ترین 
 )PBoC( آنها خواهد بــود. بانک خلق چین
اقدامــات ســختگیرانه تری را در زمینــه 
معامالت ارزهای دیجیتال اعــالم کرد که 
برای اولین بار، معامالت مربوط به رمزارزها 
از جمله خدمات ارائه شده توسط صرافی های 
ارز دیجیتال خــارج از چیــن را غیرقانونی 
اعالم می کند. اعالمیه روز جمعه بانک خلق 
چین، بانک ها و سایر موسسات مالی را از ارائه 
خدمات مربوط به ارزهای دیجیتال، از جمله 
تبادالت پول فیات به رمزارزها، یا تبدیل یک 
رمزارز به رمزارزی دیگــر، منع می کند. هر 
کسی که به نحوی در تســهیل این تجارت 
نقش داشته باشــد، تحت پیگرد قانونی قرار 
می گیرد؛ حتی افرادی کــه در داخل چین 
زندگی می کننــد و بــرای صرافی های ارز 
دیجیتال خارج از کشور که به چین خدمات 
ارائه می دهند، کار می کننــد. افرادی که در 
زمینه پشتیبانی فنی، استراتژی بازاریابی و 
پرداخت و تسویه حساب کار می کنند نیز به 
دلیل مشــارکت آگاهانه در تجارت ارزهای 
دیجیتال، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 
در این نســخه محدودیت گذاری در چین، 
١۰ نهاد مالی مشــارکت داشتند. که نشانه 
بارز جدی بودن آخرین ممنوعیت اســت. 
موارد قبلی تنها توسط هفت آژانس امضا شد. 
بیل بیشاپ، نویسنده خبرنامه سینوسیسم، 
گفت:  این ممنوعیت به وضوح نشان می دهد 

که تالشی چند سازمانی است.  
 ،)CAC( اداره فضــای مجــازی چیــن
دادگاه عالی مردم )SPC(، دادســتان عالی 
 )PSB( و دفتر امنیت عمومی )SPP( مردم
در حال حاضر در آخرین ســرکوب دســت 
دارند. بیشــاپ در مصاحبه با کوین دسک 
گفت که مشــارکت نهادهای مجری قانون 
و نه نهادهای مدنی، به این معنی اســت که 
صنعت ارزهای دیجیتــال در چین اکنون 
شــکل »جرم مالی« به خود گرفته است. به 
طور کلی، دادگاه عالی مردم، دادستان عالی 
مردم و دفتر امنیت عمومی، سه بخش اصلی 
سیستم قضایی چین هســتند. این نشان 
می دهد که این بار چیــن واقعا به دنبال این 
صنعت افتاده اســت. این در حالی است که 
دولت چین قبال نیز در ســال های ۲۰١۳ و 
۲۰١٧ محدودیت هایی بــرای معامالت و 

عرضه اولیه توکن های جدید وضع کرده بود.

دستگیری سوداگران رمز ارز 
توسط وزارت اطالعات

شــبکه های  بزرگتریــن  از  کــی  ی
ســازمان یافته کالهبرداری در سطح کشور 
وســط ســربازان گمنام امام زمان )عج(  ت
شناســایی و مورد ضربه قرار گرفت و عناصر 

آن دستگیر شدند.
به گزارش اقتصادآنالین، وزارت اطالعات 
اعالم کرد: با اشراف اطالعاتی سربازان گمنام 
امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه  الشــریف( 
یکی از بزرگترین شــبکه های سازمان یافته 
کالهبرداری در سطح کشــور شناسایی و 

مورد ضربه قرار گرفت. 
این باند با فریب افکار عمومی و تشــویق 
افراد بــه خرید و ســرمایه گذاری در رمز ارز 
مجعول » کینگ مانی«، مبالغ هنگفتی را از 
زیر مجموعه های خود کسب کرده و با ایجاد 
نوسانات ساختگی در قیمت رمز ارز ادعایی، 

اقدام به خرید و فروش آن کرده است.
در ایــن عملیات اعضاء ایــن باند با حکم 
مرجع قضایی دستگیر و به دلیل تعداد زیاد 
مالباختــگان، پرونده آنان در ســیر مراحل 

قضایی می باشد.
وزارت اطالعــات ضمــن هشــدار بــه 
سوداگران و کالهبرداران حوزه ی رمز ارزها، 
به اطالع مردم شریف ایران می رساند؛ به دلیل 
وجود مخاطرات سرمایه گذاری در این قبیل 

بازارها، توجه بیشتری نمایند.

خبر

قانونی شدن ارزهای دیجیتال در منطقه آزاد دوبی

اقبال بانک های مرکزی جهان به راه اندازی ارز دیجیتال

دوبی، امیرنشینی در کشــور امارات که دنیای آزاد تجارت را به طرز 
جنون آمیزی به اوج رسانده است، نقشــه های جدیدی در سر دارد. در 
این شهر، پلیس ها با المبورگینی و پورشه امنیت را برقرار می کنند تا 
گردشــگران هم از این موضوع نفعی ببرند و گردش شان لذتبخش تر 
باشد. دوبی کوشــیده تا در این ســال ها اتکایی به درآمد نفت امارات 
نداشته باشد، در مقابل آزادی های بی حد و حصری را از دولت مرکزی 

این کشور گرفته است.
حاال برخی مقامات در دوبی با تأکید بیشتر بر تأییدیه های نظارتی، 
اســتقبال گســترده تری از صنعت ارزهای دیجیتال خواهند داشت. 
بدین ترتیب رگوالتورهای مالی در امارات به توافقی دســت یافته اند 
که به طور رسمی اجازه تجارت و پشتیبانی از ارزهای دیجیتال در یک 

منطقه آزاد اقتصادی در دوبی را فراهم می آورد.
مدیریت مرکز تجارت جهانی دوبی )DWTCA( اعالم کرده است 
 )SCA( که با ســازمان اوراق بهادار و کاالهای امارات متحــده عربی
توافقنامه ای را برای حمایت از تنظیم و تجارت دارایی های دیجیتال در 
منطقه آزاد DWTCA امضا کرده است. این ابتکار جدید چارچوبی را 
ایجاد می کند که به DWTCA اجازه می دهد تا مجوزهای الزم را برای 

فعالیت های مالی مربوط به رمزارزها صادر کند.

به عنوان بخشی از این توافقنامه، ســازمان اوراق بهادار و کاالهای 
امارات بر فعالیت های مهم مرتبط با رمزارز، مانند صدور، فهرست بندی، 
معامالت و مراحــل صدور مجوز نظارت خواهد داشــت. براســاس 
گزارش های منتشــر شــده، این توافقنامه توســط مریم السویدی، 
مدیرعامل SCA، هالل سعید المری، مدیرکل DWTCA و همچنین 
یکی از مدیران بخش بازاریابی گردشگری و بازرگانی دوبی امضا شده 
است.الســویدی گفت که پروژه جدید مطابق تعهد DWTCA برای 
گسترش خدمات به عنوان یک منطقه آزاد و پشتیبانی از فناوری های 

جدید مانند توکن های غیرقابل معاوضه )NFT( اســت. او در این باره 
می گوید: »درحالی که دوبی به حرکت خود در جهت نوآوری و اقتصاد 
دیجیتال ادامه می دهد، DWTCA به دنبال حمایت از مشاغل تحت 

پشتیبانی بالک چین و فناوری های رمزارزها است.«
مدیریت مرکز تجارت جهانی دوبی و سازمان اوراق بهادار و کاالهای 
امارات متحــده عربی، پیش تر برای تحریک توســعه صنعت ارزهای 
دیجیتال در منطقه آزاد فرودگاه دوبی در ماه مه یک توافق مشابه را امضا 
کرده بودند. توافق جدید تعهد فزاینده امارات متحده عربی برای تبدیل 
شدن به یک قطب جهانی دوستدار ارزهای دیجیتال را تقویت می کند. 
این در حالی اســت که خبرگزاری رویترز خبر داده که ارائه دهندگان 
خدمات رمزارز در جهان می کوشند تا روابط تجاری خود را با مشتریان 

اصلی در چین قطع کنند.
پس از سال ها تالش برای مهار این صنعت، ١۰نهاد قدرتمند دولتی 
چین ازجمله بانک مرکزی اعالم کرده اند که با غیرقانونی شدن ارزهای 
دیجیتال در این کشــور، با جدیت به دنبال ریشه کن کردن مبادالت 
مربوط به این ارزها و همچنین استخراج آنها هستند. »هوبی گلوبال« 
و »بایننس«، ۲صرافی دیجیتال بزرگ جهــان که محبوب چینی ها 

بوده اند، ثبت نام از کاربران چینی را متوقف کرده اند.

به گفته مؤسســه رتبه بندی مــودی، با تغییر 
رفتار مصرف کنندگان در سراســر جهان در طول 
همه گیری کرونا، تعــداد کشــورهایی که بانک 
مرکزی آن ها در حــال ایجاد ارزهــای دیجیتال 

هستند، به طور چشمگیری افزایش یافته است.
به گزارش نشنال نیوز، سرویس سرمایه گذاران 
مؤسسه رتبه بندی »مودی« اعالم کرد که با تغییر 
رفتار مصرف کنندگان در سراســر جهان در طول 
همه گیری کرونا و روی آوردن آن ها به پرداخت با 
رمزارزها، تعداد کشورهایی که بانک مرکزی آن ها 
در حال ایجاد ارزهای دیجیتال هســتند، به طور 

چشمگیری افزایش یافته است.

به گــزارش اقتصادآنالین به نقل از تســنیم، با 
این حال، این آژانس رتبه بندی در گزارش روز سه 
شنبه خود تأکید کرد که بانک های مرکزی باید بین 
ظرفیت بالقوه ارزهای دیجیتال برای حل مشکالت 
خاص و تأثیر مخرب آن ها بر زیرساخت های موجود 

بازار مالی، به ویژه بانک ها، تعادل ایجاد کنند.
فاروق خان و ملینا اسکوریدو، معاونان مؤسسه 
مودی، گفتند: مزایای استفاده از ارزهای دیجیتال 
بانک های مرکزی در حوزه اســتحفاظی مختلف 
متفاوت است و ارزهای دیجیتال می تواند به منظور 

حل مشکالت خاص آن مناطق باشد.

بر اســاس گزارش مؤسســه مــودی، ارزهای 
دیجیتال می تواننــد جایگزینی بــرای پرداخت 
سیســتم های امن و تحت حمایت دولت به جای 

خطوط پرداخت موجود ارائه دهند.
معاونان مؤسســه مودی افزودند: در بازارهای 
نوظهــور، افزایش مشــارکت مالی کــه موجب 
کاهش عدم رسمیت و همچنین کاهش هزینه های 
سیســتم های پرداخت ناکارآمد موجود می شود، 
دالیل قانع کننده دیگری برای توسعه و راه اندازی 

ارزهای دیجیتال توسط بانک های مرکزی است.
با محبوبیت روزافزون ارزهای رمزنگاری شــده 
به عنوان یک دارایی در بین سرمایه گذاران خرد و 

نهادی، بانک های مرکزی در سراسر جهان به دنبال 
ایجاد ارزهای دیجیتال هستند.

 ،Fitch به گفتــه مؤسســه رتبه بندی فیــچ
توسعه سریع ارزهای دیجیتال می تواند به افزایش 
مشارکت و ثبات مالی کمک کند، اما آن ها تهدیدی 
برای بانک ها هستند و می توانند توانایی آن ها در وام 

دهی را تضعیف کنند.
چین یکی از اولین اقتصادهای بزرگ بود که در 
سال ۲۰١۴ برنامه هایی را برای ایجاد ارز دیجیتال 
توســط بانک مرکزی خود ارائه داد و آزمایشــات 
محدودی را از طریق برنامه هــای تلفن همراه آغاز 

کرده است.

مجتبــی توانگر، نماینــده تهران گزارشــی از 
نشســت های مشــترک دولت و مجلــس درباره 
رمز ارز ها ارائه و تاکید کرد که مجلس منتظر الیحه 
ساماندهی صنعت رمز ارزها باقی می  ماند. وی گفت: 
استفاده از برق یارانه ای خط  قرمز پررنگ پارلمان در 
زمینه استخراج رمز ارز هاســت. او در این گفت وگو 
سه خط قرمز دیگر مجلس در این باره را تشریح کرد.

در حالی که بــازار کریپتو کارنســی و تولید و 
فروش رمز ارزها در کشورها ی پیشرفته به سرعت 
رشــد می کند و این بازار ها در دنیا در حال تعمیق 
اســت، اما هنوز در مجلس درباره موضوعات مهم 
صنعت رمزارزها تصمیم گیری نشده است.مجتبی 
توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی خط قرمزهای چهارگانه مجلس را برا ی 
اســتخراج رمز ارز در کشور تشــریح کرد. توانگر، 
شــفافیت ارزی و تضمین بازگشــت ارز ناشی از 
ترید رمزارزها، شــفافیت چگونگی تامین انرژی 
آنها و اســتفاده نکردن از بــرق ارزان برای فعاالن 
صنعت رمزارزها، وضع پایین تریــن نرخ مالیاتی 
و انحصاری نبودن مجوز صرافی هــای فعال برای 
انجام معامــالت را از جمله عوامل بســیار موثر د ر 
قانون گذاری اســتخراج رمز ارزها عنوان کرد. نرخ 
برق تولید رمز ارزها، وضع تعرفه های مالیاتی و حتی 
مالیات استخراج کنندگان، در زمره مسائل مهم این 
صنعت  هستند.با آنکه کمیسیون اقتصادی مجلس 
دو بار ســعی کرد طرحی در زمینه ساماندهی بازار 
رمز ارزها طراحی کند، اما دولــت هر بار از مجلس 
درخواست کرد تا به دولت فرصت دهد که الیحه ای 
درخور و جامع، تقدیم مجلس شــود.در این میان 
اســتخراج کنندگان کماکان مشــغول استخراج 
رمزارز با برق ارزان هســتند. عمده مزارع استخراج 
بیت کوین و اتریوم در اختیار دولت اســت. بخش 
خصوصی هم عمــال به صورت زیر پلــه ا ی رمز ارز 
اســتخراج می کند.  آمار های ضدونقیضی درباره 
تعداد ماینرهای بیت کوین در مــزارع وجود دارد؛ 
منابع غیررسمی از فعالیت ۴۰ هزار ماینر در کشور 
خبر می دهند که گفته می شود طی یک سال و نیم 
اخیر١۲۰ هزار بیت کوین تولید کرده و فروخته اند. 
قیمت کف فروش هر بیت کوین ۳٧ هزار دالر بوده 
است و بخش بزرگی ا ز  این درآمد بابت خرید کاال از 
خارج هزینه شده است. در این میان شائبه دیگری 
نیز درباره تامین بخشــی از کسری بودجه دولت از 
محل اســتخراج رمز ارزها وجود دارد، اما مجتبی 
توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورا ی 
اسالمی این موضوع را رد می کند.  توانگر درباره سود 
دولت از محل ترید ارزهای دیجیتال گفت: ســود 
ناشی از استخراج با توجه به نرخ روز رمزارز، نرخ روز 

دالر، تعرفه برق مصرفی و نوع ماینر مورد استفاده از 
جهت سرعت پردازش و مصرف برق متفاوت است و 

اصال نمی توان نرخ مشخصی را برای آن ذکر کرد.
  تنظیم گری اقتصاد دیجیتال در سطوح 

خرد و کالن
ـیون اقتصــادی با بیــان اینکه  عضو کمیسـ
تنظیم گری اقتصــاد دیجیتال در ســطوح خرد 
و کالن، تنظیم گــری توکن هــای دیجیتالی هم 
هســت، گفت: به ویژه آنکه توکن ها با رشد شتابان 
در حال بیشتر کردن ســهم خود از ارزش بازارهای 
ملی و فراملی هستند. لیکن تنظیم گری آنها باید 
در سطوح، الیه ها و شاخه های مختلف انجام شود 
و همه آنها را دربرگیرد. هرگونه نگاه گزینشــی به 
این حوزه  می تواند پیامدهــای ناگوار و زیان باری را 
برای هر ســه گروه متولیان، متصدیان و مشتریان 

دارایی های دیجیتال به بار آورد.
مجتبی توانگر تنظیم گری را در ســه ســطح 
بررســی کرد. به گفته این نماینده مجلس سطح 
یک تنظیم گری به »فناوری پایه یا زیرســاختی« 
اختصــاص دارد.  و ی گفــت: موضوعاتــی که در 
این ســطح و در این الیه باید موضوع تنظیم گری 
قرار گیرند، تصمیم گیری دربــاره چارچوب عدم 
تمرکز، اجزای شبکه و همچنین ساختار مستقل 
اعتبارسنجی اعضای زیست بوم های غیرمتمرکز 
اســت.  او ســطح دوم تنظیم گری را فناوری های 
کاربــردی عنوان کرد کــه برخی از آنهــا قابلیت 
بومی سازی دارند و می توانند متناسب با هریک از 
نیازمندی های داخلی طراحی شــوند و سازگاری 
یابند. برخی نیز مقتضای ذات فراملی دارند و اساسا 
برای مبادالت و معامالت فراملــی تولید و عرضه 
شده اند و قابلیت درونی سازی ندارند.  به گفته توانگر 
ضروری است به متن باز یا مالکانه بودن نرم افزارهای 
پیشران و پشتیبان آنها نیز توجه شود. نکته مهم در 

این حوزه به رسمیت شناختن »دارایی دیجیتال« 
به عنوان یک دارایی قابل قبــول در نظام حقوقی و 

اقتصادی کشور است، مستقل از نوع کاربرد آن.
  تعیین تعرفه برق صادراتــی مهم تر ا ز 

مالیات است
سه هفته پیش در مجلس گزارشی درباره بازار 
تولید و فروش رمز ارزها قرائت شــد. مجلســی ها 
در جلســات مشترک شــان به دولتی ها پیشنهاد 
داده بودند تا تامین بــرق مورد نیاز تولید کنندگان 
بر عهده آنها باشــد اما نماینده دولت معتقد بود که 
ماینرها، خودشان برق شــان را تامین کنند. دولت 
و مجلس بر ســر تعرفه برق توافق ندارند.  مجتبی 
توانگر، همچنین در این گفت وگو درباره مســاله 
اخذ مالیات از اســتخراج کنندگان و معامله گران 
رمزارزها گفت: موضــوع مهم تــر از مالیات برای 
رمزارزها، تعرفه برق آنهاست و پیش از آن شناسایی 
فعالیت های غیرمجاز در این عرصه است که با برق 
ارزان صنعتی، کشاورزی و خانگی فعالیت می کنند. 
بنابراین شناســایی همه فعالیت های این عرصه و 
تعیین نرخ برق صادراتی برای آنها در اولویت است.  
توانگر در پاسخ به این سوال که اولویت مجلس برای 
چگونگی صرف درآمد ناشــی از مالیات رمزارزها 
چیست و آیا مجلس دولت را به توسعه نیروگاه ها با 
روش ها ی نوین مکلف خواهد کرد تا نرخ تمام شده 
برق مصرفی ماینرها کاهش یابد، گفت: مالیات در 
این زمینه باید با حداقل نرخ و بدون فشار بر صنعت 
ماینینگ باشد. خط قرمز در صنعت ماینینگ فقط 

باید عدم استفاده از برق ارزان باشد.
  به مشوق ها ی صنعت ماینینگ نیازمندیم

در حال حاضــر اســنادی از صورت های مالی 
برخی شرکت های غیر بورسی نهاد های مالی مانند 
صندوق ها و سبد گردان ها وجود دارد که بیت کوین 
و سایر ارزهای دیجیتال را استخراج می کنند. این 

شــرکت ها پیش بینی کرده اند تا از محل معامله و 
استخراج رمزارزها سود قابل توجهی کسب کنند؛ 
حال سوال اینجاست که در الیحه احتمالی دولت 
چه تکلیفی برای این شــرکت ها و نهادهای مالی 
غیربورسی ایجاد خواهد شد؟مجتبی توانگر، عضو 
کمیســیون اقتصادی مجلس در ایــن باره گفت: 
این نهادها در صورت اخذ مجوز و اســتفاده نکردن 
از برق ارزان نه تنها مانعی بــرای فعالیت ندارند که 
تشویق هم می شــوند. اتفاقا ما نیاز به مشوق هایی 
داریم که فعاالن بزرگ عرصه ماینینگ را به سمت 
ســرمایه گذاری در ســاخت نیروگاه از انرژی های 
نو ببرد تا عالوه بر تامیــن برق خود حتی بتوانند در 
موارد نیاز برای شبکه نیز برق تامین کنند.توانگر با 
بیان اینکه ما مخالف محدودیت هایی از این دست 
هستیم، گفت: شفافیت ارزی و تضمین بازگشت 
ارز ناشی از ترید رمزارزها و شفافیت چگونگی تامین 
انرژی آنها و استفاده نکردن از برق ارزان برای فعاالن 

صنعت رمزارز  کفایت می کند.
  تولید رمزارز راهی برا ی تامین کســری 

بودجه ؟
این نماینده تهران درباره تامین کسری بودجه 
دولت با استفاده ا ز تولید و فروش رمزارز ها گفت: ما 
نباید نگاه جبران کسری بودجه از طریق رمزارزها 
را داشــته باشــیم. هدف ما فعال باید این باشد که 
اســتخراج رمزارزها امنیت انرژی و شــبکه برق را 
تهدید نکند و در چارچوبی مشــخص و قانونمند 
فعالیت کند. االن هم با توجه به تغییر دولت منطقا 
باید فرصتی به دولت جدید بدهیم تا الیحه خود در 

این باره را تدوین کند.
  تعیین ضوابط شفاف برا ی صرافی ها

کانون صرافان و بانــک مرکزی به عنوان دو نهاد 
حاکمیتی د ر بحــث نقل وانتقال پــول مطرح ا ند. 
این نهادها ی باالدســتی قریب به ســه سال بر سر 
اینکه چه کســی به صرافان جدید در حوزه رمزارز 
باید مجوز دهد مباحثه داشتند. این امر باعث شد 
مردم صرافی های خارجی معتمدی را برای انجام 
معامالت انتخاب کنند. نکته مطرح در این زمینه 
رقابتی کردن خدمات دهی صرافی هاست.توانگر 
در پاســخ به این ســوال که مجلس چه تصمیمی 
برای رقابتی کردن صرافی ها و مجوز فعالیت دادن 
به صرافی های خارجی معتبــر دارد، گفت: ما با هر 
انحصــار و محدودیت در صدور مجــوز مخالفیم. 
طرح تســهیل مجوزهای کســب وکار نیز همین 
است که شــرایط اخذ مجوز شفاف و تسهیل شود. 
در عرصه فعالیت صرافی های رمزارز هم معتقدیم 
بانک مرکزی باید هر چه زودتر ضوابط شفاف برای 

فعالیت این صرافی ها فراهم کند.

در گفت وگو با عضو کمیسیون اقتصاد ی مجلس بررسی شد؛

چهار خط قرمز استخراج رمزارز
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اظهارات جدید مدیرعامل تسال 
در خصوص رمزارزها 

دلیل سختگیری چین در 
استخراج رمزارزها چیست؟

مدیرعامل تســال، ایالن ماســک، در 
آخرین اظهارات خود مجــددا از رمزارزها 

حمایت کرد و آنها را فناناپذیر خواند.
به گزارش کوین تلگراف، ایالن ماســک 
اظهار کرد که ماهیت غیرمتمرکز رمزارزها 
ممکن اســت برای دولت چین یک چالش 

باشد.
با ادامه بررســی دقیق صنعــت رمزارز 
توسط نهادهای نظارتی در سراسر جهان، 
ایالن ماسک، مدیرعامل تسال، از رمزارزها 
حمایت کرده و آنها را فناناپذیر خوانده است.

ماســک در کنفرانس کد در کالیفرنیا 
گفت: »من فکــر می کنم کــه نمی توان 
رمزارزها را از بیــن برد، اما ممکن اســت 
دولت ها ســرعت پیشــرفت آن را کاهش 

دهند.«
بــه گفتــه مدیرعامل تســال، ماهیت 
غیرمتمرکز رمزارزها ممکن اســت برای 
دولت چین، که جنگ جدیدی را روز جمعه 
علیه آنها اعالم کرد، یک چالش محســوب 

شود.
ماســک خاطرنشــان کرد: »من گمان 
می کنم که رمزارزها اساسا با هدف کاهش 
قدرت یک دولت متمرکز انجام شده و آنها 
عالقه ای به این موضوع ندارند. وی همچنین 
اظهــار کرد کــه ســختگیری اخیر چین 
در خصــوص رمزارزها احتماال به مســائل 
قابل توجه تولید برق در این کشــور مربوط 

می شود.
»در واقع بخشــی از این سختگیری به 
دلیل کمبود بــرق در بســیاری از مناطق 
چین اســت. از آنجا که تقاضای برق بیشتر 
از حد انتظار بوده، در حال حاضر بســیاری 
از مناطق جنوبی چین دچــار قطعی برق 
شده اند. ممکن است که استخراج رمزارز در 

این مساله نقش داشته باشد.«
به رغــم اینکه ماســک خــود را یک 
متخصص بزرگ رمزارز نمی داند، این غول 
فناوری تاکید کرد کــه نهادهای نظارتی 
نباید در تالش برای کاهش سرعت پذیرش 

رمزارزها باشند.
در پاسخ به این سوال که آیا دولت ایاالت 
متحده باید در ایجاد قانــون برای رمزارزها 
مشارکت داشته باشد یا خیر، ماسک گفت: 

»به نظر من، هیچ کاری نباید انجام دهد.«
ایالن ماسک در توییتر به عنوان یک فرد 
تاثیرگذار بر قیمت رمزارزها شناخته شده 
و بسیاری از کارشناســان، حرکت قیمت 
رمزارزهایی مانند شــیبا اینو، دوج کوین و 
همچنین بیت کوین را بــا توییت های وی 

مرتبط می دانند.
پس از متوقف کردن پذیرش بیت کوین 
به عنــوان وجــه پرداختی بــرای خرید 
خودروهای تســال به دلیــل نگرانی های 
زیست محیطی ناشــی از اســتخراج این 
رمزارز در ماه می ۲۰۲١، مدیرعامل تســال 
از ســوی جامعه رمزارزها مورد انتقاد قرار 

گرفت.
پیــش از این ماســک با اعــالم خرید 
بیت کوین به ارزش ١.۵میلیارد دالر در ماه 
فوریه، باعث ایجاد خوش بینی قابل توجهی 

در بازار رمزارزها شد.

جهش اخیر بازار رمزارزها به چه 
دلیل بود؟ 

پیش  بینی رشد چشمگیر بازار 
در سه ماهه پایانی سال

به دنبال اظهارات رییــس فدرال رزرو و 
همچنین در نظر گرفتن روند تاریخی، بازار 
رمزارزها اخیرا رشد قابل توجهی را تجربه 
کرد و پیش بینی می شــود این روند در سه 
ماهه پایانی ســال ۲۰۲١ نیز ادامه داشته 

باشد.
اقتصاد آنالین -  مهسا نجاتی؛ به گزارش 
رویتــرز، بیت کویــن روز جمعــه پس از 
اظهارات حمایت کننده جروم پاول، رییس 
فدرال رزرو در روز پنجشــنبه رشــد قابل 
توجهی را تجربه کرد و به باالترین ســطح 

خود از اواسط سپتامبر رسید.
پاول در پاسخ به تد باد، نماینده مجلس 
در کنگره اعالم کرد که فــدرال رزرو قصد 

ممنوعیت رمزارزها را ندارد.
همچنین برخی از تحلیلگــران بر این 
باورند که اکتبر به طور معمول ماه صعودی 
برای دارایی های دیجیتال به شمار می رود و 
ماه سپتامبر از نظر تاریخی یک دوره نزولی 
برای این بخش اســت. بنیان گذار صندوق 
دارایی های رمزارز ARK36 اذعان داشت: 
»در حال حاضر، بازار دارایی های دیجیتال 
از تاثیرات فصلــی و همچنین اصول مثبت 
بازار سود می برد.«»سه ماهه چهارم معموال 
شاهد عملکردهای قدرتمندی بوده و انتظار 
می رود این روند در ســال جاری نیز ادامه 
داشــته باشــد. این احتمال وجود دارد که 
در سه ماهه چهارم شاهد باالترین سطوح 
باشیم. به ویژه داده های درون زنجیره ای در 
خصوص بیت کوین حاکی از پتانسیل قوی 

بازار صعودی آن است.«
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