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وزیر اقتصاد:

کمک به سرمایه گذاران 
خرد وظیفه دولت است

 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حمایت و کمک به ســرمایه گذاران خرد و مردمی که قدرت ریسک ندارند، وظیفه دولت 
در بازار سرمایه است.به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه )ســنا( و به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، احسان خاندوزی در 
نشست با اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی، اظهار داشت: بازار سرمایه از تصمیمات و اتفاقات صنعتی، معدنی، 
ارزی، انرژی و بسیار تأثیر پذیر است و عماًل تمام وزرای کابینه دولت در شکل گیری وضعیت آن دخیل هستند و اینگونه نیست که 
وزارت اقتصاد به تنهایی بتواند بازار بورس را کنترل کند. وظیفه ما در درجه اول، در بازار سرمایه، کمک به مردمی است که قدرت 

ریسک ندارند. ما باید آنها را حمایت کنیم و نگذاریم در معرض شوک قرار گیرند. ...

گفت وگو  با رییس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام:

وارونگی هوا؛ از تنگی نفس مردم 
تا     تعطیلی صنایع

بسترهای ایجاد رمزارز ملی فراهم است؟
مدیر صندوق سرمایه گذاری پیشگامان عنوان کرد:

توافق هسته ای؛ آری یا خیر؟
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زمان نهایی ارسال الیحه 
بودجه۱۴۰۱ به مجلس اعالم شد
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 تسریع در پرداخت سهم بازار سرمایه 
از صندوق توسعه ملی

2

نوسانات و رشد قیمت ارز در سالهای 
اخیر بانــک مرکزی و سیاســتگذاران 
اقتصــادی کشــور را وادار بــه ارائــه 
راهکارهای مختلف برای کنترل قیمت 
و مدیریت بازار ارز کرده است که از جمله 
اقدامات اعالم شده، انتشــار اوراق ارزی 
است. اگرچه جزئیات چندانی از ساختار 
و نحوه انتشار این اوراق مطرح نشده، اما 
می توان حدس زد که قرار اســت بانک 
مرکزی یا مجموعه هــای دارای درآمد 
ارزی صادرات مانند شــرکت ملی نفت و 
شرکت های پتروشیمی اوراقی را منتشر 
کنند که در زمــان انتشــار، خریداران 
اوراق مبلغــی را به صــورت ریالی بابت 
خرید اوراق پرداخــت می کنند و عالوه 
بر سودهای دوره ای اوراق، در سررسید، 
مقداری مشخص و از پیش تعیین شده 
ارز ) یا معــادل ریالی آن بــه قیمت بازار 
نقدی در سررســید( دریافــت خواهند 
کرد. با فرض این ســاختار، اوراق ارزی را 
می توان یک بسته ترکیبی حاوی اوراق 
با درآمد ثابت ریالی و یک قــرارداد آتی 
)forward( دانســت.با توجه به اینکه 
اوراق با درآمد ثابت در حــال حاضر نیز 
در دســترس ســرمایه گذاران است، در 
واقع تنها بخش جدید و جذاب این بسته 
برای ســرمایه گذاران ارائه قرارداد آتی 
ارز اســت که در حال حاضر در کشور ما 
به صورت رســمی وجود ندارد. بنابراین، 
قرارداد آتی یک ابــزار مهم برای گرفتن 
موقعیــت )position( نســبت بــه 
نوسانات ارزی اســت و هم برای افرادی 
که به دنبال پوشــش ریســک نوسانات 
ارز هســتند )یعنی صادرکننــدگان و 
واردکنندگان( و هم افرادی که به دنبال 
انتفاع از نوســانات ارزی هستند )یعنی 
ســفته بازان( می تواند جذاب باشد. ارائه 
قرارداد آتی همراه با اوراق ریالی در قالب 
یک بسته در مقایســه با ارائه قرارداد آتی 
به تنهایی می تواند دو مزیــت به همراه 
داشــته باشــد: اوالً در قراردادهای آتی 
رایج در دنیا، در زمان عقد قرارداد معموالً 
پولی بین خریدار و فروشــنده اوراق رد 
و بدل نمی شــود، در حالی کــه در اوراق 
ارزی، خریداران اوراق باید مبلغی را برای 
خریــد اوراق پرداخت کننــد. بنابراین، 
اگر یکی از اهداف سیاســتگذار ارزی، به 
اصطالح »جمع کردن نقدینگی« از بازار 
باشــد، ترکیب این دو ابــزار در کنار هم 
می تواند به این هدف کمــک کند. ثانیاً 
اگر این اوراق از ســوی صادرکنندگانی 
منتشــر شــود که نیاز به تامیــن مالی 
دارند، ارائه بســته ترکیبی اوراق ریالی و 
قرارداد آتی )تحت عنــوان اوراق ارزی( 
می تواند به تامین مالــی آنها نیز کمک 
کند.واقعیت این اســت که دسترسی به 
ابزارهای متنوع برای مدیریت ریســک 
ارز، یکی از الزامات گریزناپذیر کسب وکار 
بــه خصــوص در کشــورهای در حال 
توسعه و دارای ریسک نوســانات ارزی 
 Bank for باالتر است. بر اســاس آمار
 ،International Settlements
حدود نیمــی از معامالت مشــتقه در 
بازارهــای نوظهور مربوط بــه ابزارهای 
مشــتقه ارزی اســت در حالــی که در 
بازارهای توســعه یافته ایــن رقم کمتر 
از یک چهارم اســت. این رقــم در مورد 
بازارهای فرابورس یا OTC بســیار باالتر 
 OTC اســت به طوری کــه در بازارهای
در کشورهای در حال توســعه، بیش از 
90 درصد معامالت ابزارهای مشــتقه 
مربوط به ابزارهای مشــتقه ارزی است. 
سال هاست که سیاستگذار ارزی در ایران، 
به دالیل مختلف، ارائه چنین ابزارهایی 
را به تعویق انداخته و با عــدم راه اندازی 
ابزارهای مشــتقه از جمله قراردادهای 
آتــی و اختیــار )option(، عماًل تمام 
تقاضای پوشش ریســک ارزی را به بازار 
نقــدی )spot( منتقل کرده اســت.به 
عبارت دیگر، حتی افــرادی که نیازی به 
ارز ندارنــد و صرفاً با هــدف حفظ ارزش 
دارایی خود مایل به گرفتن موقعیت در 
بازار ارز هستند ناچارند به صرافی مراجعه 
کرده و اسکناس بخرند. اگر بازار مشتقه 
در کنار بازار نقدی ارز وجود داشت، تنها 
تقاضای مصرفی همچون تقاضای سفر یا 
واردات کاال در بازار نقدی ظهور می یافت 
و تقاضاهــای احتیاطی و ســفته بازی 
عمدتاً به بازار مشتقه منتقل می شد. در 
وضعیت کنونی، هر ســه گروه تقاضا در 
بازار نقدی متمرکز شده و از باب تمثیل، 
سیاســتگذار برای اجرای سیاست های 
مدنظر خود همزمان باید با سه نفر ُکشتی 
بگیرد. به نظر می رسد وقت آن رسیده که 
سیاستگذار، انکار سازوکار بازار در تعیین 
قیمت ارز را کنار گذاشــته و با راه اندازی 
ابزارها و بازارهای مختلــف، زمین بازی 
را از بــازار نقد به بازار آتــی تغییر دهد تا 
سیاســت های آزمون شــده و پرهزینه 

گذشته در بازار ارز تکرار نشود.

 انتشار اوراق ارزی راهکاری 
برای مدیریت نوسانات ارز

 تاکید مدیرعامل بانک ملی 
بر بانکداری جامع 3

  در پنل روش های نویــن تامین مالی از طریق 
بازار سرمایه که در حاشــیه هشتمین نمایشگاه 
بین المللی بــورس، بانــک و بیمه برگزار شــد، 
کارشناسان به بررســی انواع ابزارها و روش های 
تامین مالی موجود در بازارسرمایه کشور و چالش 

های پیش رو در این حوزه پرداختند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، امیر 
تقی خان تجریشــی رئیس هیات مدیره شرکت 
بورس تهران امروز در پنل روش های نوین تامین 
مالی از طریق بازار سرمایه که در حاشیه هشتمین 
نمایشــگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه برگزار 
شد، با اشاره به روش های تامین مالی در سال های 
گذشته اظهار کرد: از جمله این روش ها می توان به 
صکوک استصناع اشاره کرد که نخستین بار برای 
شرکت صنعتی و معدنی که زیرگروه توسعه مالی 
بود، انجام شد؛ یکی دیگر از این روش های تامین 
مالی، »صندوق پروژه« بود که بــرای اولین بار به 
گروه مپنا اختصاص یافت تا از این طریق نیروگاه 
گازی پرند به سیکل ترکیبی تبدیل شود، با توجه 
به این تجربه های وفق اما هیچ کدام از این تجربه ها 

دیگر تکرار نشد.
بی اقبالی ابزارهای تامین مالی

وی در ادامه اظهار کرد: پذیره نویسی نیز یکی 
دیگر از روش های تامین مالی اســت که اخیرا در 
خصوص این شــرکت انجام شده است. باید گفت 
با وجود ابزارهای مالی متنــوع در تامین مالی اما 
پروژه های قابل توجهی در ایــن رابطه دیده نمی 
شــوند، بلکه اغلب ابزارهای جدید فقط برای رفع 

مشکالت به کار گرفته می شوند.
رئیس هیات مدیره شــرکت بــورس تهران 
ادامه داد: اتفاقی که در حال شــکل گیری اســت 
این اســت که در صندوق پروژه ایده ای که مطرح 
شــده، این بود که فرد صاحب پروژه می خواست 

کمبود منابع مالی را جبران کند. مردم نیز بخشی 
از ســرمایه های خود را وارد پــروژه می کردند، اما 
آن پروژه ناتمام می ماند. به نظر من برای حل این 
مشکل باید از ابتدا اعالم می کردند که پروژه به چه 
میزان منابع مالی نیاز دارد و فردی به عنوان متعهد 
پذیره نویسی نیز معرفی شــود؛ البته این هم یک 
مشکل جدید داشــت که بانی نمی توانست برای 

پروژه های بزرگ این راه را ادامه دهد.
به گفته تجریشی راهکار این مشکل این است 

که پروژه به عنوان یک شرکت پذیرش شود.
وی با اشاره به انتشــار اوراق بدهی برای تامین 
کسری بودجه گفت: راه حل این است که به جای 
اینکه اوراق به صورت مستقیم و نقد در بازار فروخته 
شود به سمت ســهامدار بلندمدت حرکت کنیم، 
مثاًل سهامداران اوراق را به طور قسطی و بلندمدت 
بخرند. این موضوع باعث می شود که تامین مالی در 
طول زمان قرار بگیرد؛ فرآیند همانند عرضه های 
اولیه بشود و این امکان به هر کد بورسی داده شود 

که یک کالسی را از نظر قیمت انتخاب کند.
پیش بینی پذیری اقتصاد ایران مطلوب 

نیست
در ادامه، سعید اسالمی بیدگلی، دبیرکل کانون 
نهادهای سرمایه گذاری ایران در این پنل، با تاکید 
بر اینکه پیش بینی پذیری اقتصاد ایران مطلوب 
نیســت، توضیح داد: اقتصاد ایــران در تنگنای 
طوالنی مدت قرار گرفته اســت و طی چهار دهه 
گذشته تقریبا همه فرصت هایی که بتواند گشایش 
ایجاد کند را از داده اســت. از طرف دیگر سرمایه 

اجتماعی کشور هم کاهش جدی پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه ایران جزو معدود اقتصادهای 
دنیا است که نتوانسته تورم خود را حل کند، گفت: 
کشــورهای منطقه که گاه دولت مستقر و بانک 
مرکزی نداشته اند با تورمی به شدت تورم ما مواجه 

نیستند.دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری 
ایران با تاکید بر اینکه ایران تقریبا چهار دهه درگیر 
تورم بوده است، عنوان کرد: تورم در ایران ساختار 
یافته شده است، یعنی با کسب و کارهایی مواجه 
هستیم که معتاد تورم هستند، براین اساس گاهی 
در برخی از دولت ها با وجود کاهش تورم، بانک ها 
با مشــکل مواجه می شوند.اســالمی بیدگلی با 
بیان اینکه ســطح نرخ بهره در کشــور باال است و 
توجه به بهره وری در درجه چندم قرار دارد، اظهار 
کرد: یکی از علل تورم این است که طی سال های 
گذشته نتوانستیم نرخ رشــد نقدینگی را کنترل 
کنیم؛ همچنین حل مشکل کسری بودجه را طی 
سال های گذشته تمرین نکردیم. در حالیکه دولت 
با هزینه هایی روبرو اســت که توان کنترل آنها را 

ندارد.
وی ادامه داد: البته این مشکالت بدون راه حل 
نیســت، اما برای رفع آنها بایــد بدانیم می توانیم 

فرصتی چند ساله را از شهروندان بگیریم.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران 
در ادامه با بیان اینکه پیش بینی می شــود میزان 
تورم در ســال آینده بــه کمتــر از ۳0 درصد و به 
حدود ۲۷ تا ۲9.۵ درصد برســد، اظهار کرد: البته 
شــرط تحقق این پیش بینی این است که بدانیم 
دولت برای کسری بودجه چه خواهد کرد؟ چرا که 
تصمیمات بودجه ای دولــت تاثیرات زیادی روی 

بازارهای جهانی می گذارد.
حذف قیمت گذاری دســتوری؛ اقدامی 

پیچیده
بیدگلی با بیان اینکه ظرفیــت بازارهای مالی 
در ایران از نظر تعداد و نفــوذ افزایش زیادی پیدا 
کرده است، گفت: توســعه بازار سرمایه به برخی 
مسائل مانند کنترل قیمت گذاری دستوری پایان 
می دهد. باید به این نکته توجه کرد که ســپردن 
بسیاری از ســاز و کارها به بازار می تواند در برخی 

بخش ها راهگشا باشد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکــه طی چهار دهه 
گذشته نتوانستیم برخی متغیرهای اقتصادی را 
کنترل کنیم، گفت: تصمیمــات اقتصادی کوتاه 
مدت هستند و جریان نقدینگی از این بازار به آن 
بازار در حال حرکت است.دبیرکل کانون نهادهای 
سرمایه گذاری ایران ادامه داد: طراحی ابزارهایی 
که سرمایه گذار را از نوسانات اقتصادی مصون کند 
به اینکه سیاســتگذار تصمیم های خود را بهبود 
ببخشد کمک می کند؛ بنابراین انتظار نمی رود راه 
حل ها بدون درد باشد. برای مثال در حوزه حذف 
یارانه های انرژی پیشنهادات زیادی شده اما نهایتا 
تصمیم درستی گرفته نشــده است. همچنان ارز 
۴۲00 تومانی و قیمت گذاری دســتوری طرفدار 

دارد و کار تصمیم گیر پیچیده است.

در پنل روش های نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه بررسی شد:

چالش های تامین مالی در بازار سرمایه

دکتر مهدی آزادواریسرمقاله 
کارشناس ارشد بازار مالی

سالح ورزی با اشاره به نقشه راه غیر تورمی مطرح کرد؛

 نقش مهم بانک و بورس 
 در تامین مالی 

غیر تورمی

اومیکرون چه تهدیدهایی برای اقتصاد جهانی دارد؟
اندکی بیش از یک ســال از موفقیت واکســن کرونا در 
تست های بالینی، احساس وحشت زیادی بار دیگر جهان 
را در برگرفته است. سویه اومیکرون ویروس کرونا که برای 
نخستین بار ۲۴ نوامبر شناسایی شــد، ممکن است بتواند 
سیستم دفاعی ایجاد شده از طریق واکسیناسیون عمومی 
یا ابتالی به کرونا را دور بزند. ســازمان جهانی بهداشــت 
اعالم کرده اســت که اومیکرون یک ریسک جهانی بسیار 
باالســت. رئیس شــرکت مدرنا – یکی از شــرکت های 
تولیدکننده واکسن کرونا – هشــدار داده که واکسن های 
موجود ممکن است در مقابله با نوع جدید به شدت جهش 
یافته با مشــکل روبه رو شــوند. در مواجهه با چشــم انداز 
ترســناک محدودیت های بیشــتر، مرزهای بسته شده و 
مصرف کنندگان عصبی، ســرمایه گذاران با فروش سهام 
شرکت های هواپیمایی و هتل های زنجیره ای به این موضوع 
واکنش نشــان داده اند. قیمت نفت تقریبــا ۱0 دالر در هر 
بشکه کاهش یافته و به زعم تحلیل گران این نوع از کاهش با 

چشم انداز رکود اقتصادی در آینده مرتبط است.
اقتصاد آنالین – اکرم شعبانی؛  به گزارش اکونومیست، 
اگرچه خیلی زود است که بگوییم آیا این ۳۵ جهش بر روی 
پروتئین اســپایک اومیکرون منجر به آلودگی و کشندگی 
بیشتر در مقایسه با سویه غالب دلتا می شود یا خیر؟ با تجزیه و 
تحلیل داده ها در هفته های آینده توسط دانشمندان، تصویر 
اپیدمیولوژیک این سویه مشــخص تر خواهد شد. اما خطر 
گسترش موج این سویه از کشــوری به کشور دیگر بار دیگر 

بر اقتصاد جهانی لنگر انداخته و سه خطر موجود کنونی را 
تشدید می کند.نخستین خطر آن است که محدودیت های 
شدیدتر در کشــورهای ثروتمند به رشد اقتصادی آسیب 
خواهد رساند. بر اساس اخبار مربوط به این نوع، کشورها در 
تالش هستند تا مسافرت ها از آفریقای جنوبی یعنی جایی 
که ویروس برای نخستین بار در آنجا شناسایی شد را مسدود 
کنند، بر همین اساس اسراییل و ژاپن مرزهای خود را کامال 
بسته و بریتانیا شرایط قرنطینه جدیدی وضع کرده است. این 
سویه همه گیر خیلی ناگهانی به دوره آزاد سفرهای جهانی 
پایان داد. اگرچه در امسال محدودیت های مسافرتی روند 
کاهشی در پیش گرفته بود اما اخبار هفته گذشته بیانگر آن 
بود که مرزها با سرعتی بیشتر از آنکه باز شوند، بسته خواهند 

شد.
گســترش اومیکرون همچنین به احتمال زیاد برخی 
از تغییر مکان های داخلی را هم محــدود خواهد کرد. اروپا 
بســیاری از فعالیت های داخلی را حتی قبــل از ورود این 
سویه ممنوع کرده بود تا با گسترش بیشتر سویه دلتا مبارزه 
کند. در همین راســتا ایتالیا از ورود افراد واکسینه نشده به 
رستوران های سرپوشیده جلوگیری می کند، پرتغال حتی 
واکسینه شدگان را برای ورود به چنین فضاهایی ملزم به ارائه 
تست منفی کرونا کرده و اتریش در قرنطینه کامل قرار گرفته 
است. بهبود صنایع خدماتی عظیم در کشورهای ثروتمند، از 
خدمات مهمان داری تا برگزاری کنفرانس ها، که مدت ها در 

انتظار آن بودیم، در چنین شرایطی به تعویق افتاده است.

رئیس انجمن شرکت های تامین سرمایه استان تهران تاکید کرد؛
بورس نیازمند تالش جسورانه برای بازگشت اعتماد سرمایه گذاران است 

نمایندگان تشکل های بخش خصوصی فعال در حوزه 
بازار سرمایه در نشستی با مجید عشــقی، رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار، مشکالت و چالش های بازار سهام مانند 
قیمتگذاری دستوری، پذیرش شرکت ها و استارت آپ ها، 
دامنه نوسان، عرضه ســهام، افزایش سرمایه شرکت ها و ... 

گفتند و راه حل های پیشنهادی خود را ارائه دادند.
در این جلســه دکتر مهــدی آزادواری، رئیس انجمن 
شرکت های تامین سرمایه استان تهران، یکی از مشکالت 
جدی بازار سرمایه را که به گفته وی، منجر به بی اعتمادی 
سرمایه گذاران و کاهش شدید حجم معامالت شده است، 
نامشــخص بودن برنامه دولت در حوزه اقتصــاد داخلی و 
سیاســت خارجی عنوان کرد و گفت: ابهامــات موجود از 
جمله سرنوشت مذاکرات هســته ای و توافق یا عدم توافق 
کشور با قدرت های دنیا، بالتکلیفی در حذف ارز ترجیحی، 

افزایش قیمت ها در صنعت خودرو و ســایر صنایع و تغییر 
قیمت حامل های انرژی، منجر شده  است سرمایه گذاران 
برای ورود به بازار سرمایه همچنان با تردید مواجه باشند، از 
این رو، میل به سرمایه گذاری در این بازار به شدت کاهش 
یابد.به گفته وی، راهکار این مشــکالت نیز به سادگی قابل 
ارائه نیست و به سیاست گذاری مناسب و جسورانه در عرصه 

اقتصاد و سیاست منوط می شود.
 آزادواری تصریح کرد که در غیر ایــن صورت، فنر بازار 
آنقدر فشرده می شــود که در نهایت در یک بازه زمانی کم با 
رشــد شــدید و حتی حباب گونه، خود را با تورم متناسب 
خواهد کرد که این اتفاق، اثرات مخربی نیز به همراه خواهد 
داشت. وی با این حال، خاطرنشــان کرد که در کاهش این 
آثار مخرب، تعامل میان بورس و سهامداران می تواند تا حد 

زیادی مفید واقع شود.

جناب آقای دکتر مهدی احمدی
انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت مدیرعاملی بانک شهر تبریک 
عرض نموده وتوفیق روزافزون جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم. 

مهدی آزادواری/ مدیرمسئول



اخبار هفته هفته نامه
شماره  2206 اقتصادی

شنبه   13 آذر 1400 
  سال هفتم
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 واریز حقوق مدیران 
مشروط شد

معاون سرمایه  انسانی ســازمان اداری و 
استخدامی کشــور با ابالغ بخشنامه ای به 
دستگاه ها، اعالم کرد: حقوق و مزایای آذرماه 
باالترین مقــام هر دســتگاه و همه مدیران 
مربوطــه در صورتی پرداخت می شــود که 
اطالعات حقوق و مزایای کارکنان در سامانه 

»پاکنا« وارد شود.
به گزارش اقتصاد آنالین بــه نقل از ایرنا، 
»حســین عرب اســدی« در این بخشنامه 
تصریح کرد: پیرو تاکیدهای قبلی این سازمان 
مبنی بر تکمیل ســامانه پاکنا و سامانه ثبت 
حقوق و مزایــا حداکثر در مــدت ۱۵ روز از 
تاریخ تخصیص اعتبــار و پرداخت حقوق و 
مزایای آبان ماه سال ۱۴00 توسط سازمان 
برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشــور، در 
صورت وارد نکردن اطالعات حقوق و مزایای 
کارکنان دستگاه ها، حقوق آذرماه باالترین 
مقام دســتگاه و مدیــران مربوطه پرداخت 

نمی شود.
در این بخشــنامه عملکرد دستگاه های 
اجرایی مشمول در سال ۱۴00 به این صورت 
اســت که  قوه مجریــه، وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، وزارت جهاد کشــاورزی، 
وزارت دادگستری، وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ۱00 
درصد اطالعات حقــوق و مزایای کارکنان 
خود را از ابتدای سال ۱۴00 تا تاریخ 9 آذرماه 

واردکرده اند.
از بین دســتگاه های ذیل قــوه قضائیه، 
دادگستری استان های مرکزی، کرمانشاه، 
فارس، سیســتان و بلوچســتان، همدان، 
لرستان، زنجان، ســمنان، یزد، اردبیل، قم، 
خراسان شمالی و البرز پیشتاز بوده اند و ۱00 

درصد اطالعات را ثبت کرده اند.
در دستگاه های ذیل قوه مقننه نیز دیوان 
محاسبات کشور همه اطالعات خود را وارد 

کرده است.
از میــان ســازمان های زیــر نظــر 
رئیس جمهوری و نهاد ریاست جمهوری نیز، 
دبیرخانه هیات عالی گزینش، پژوهشکده 
مطالعــات فنــاوری ریاســت جمهوری، 
موسســه عالی آموزش و پژوهش مدیریت 
و برنامه ریزی، ســازمان اداری و استخدامی 
کشــور، ســازمان برنامه و بودجه کشــور، 
سازمان هدفمندسازی یارانه ها، ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز و سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی جمهوری اسالمی ایران، اطالعات خود 
را به صورت کامل در ســامانه حقوق و مزایا 
ثبت کرده اند. ثبت اطالعــات کارکنان در 
سامانه پایگاه اطالعات کارکنان نظام اداری 
)پاکنا( از ســال ها پیش مورد تاکید بوده و 
در قانون بودجــه ۱۳99 و همچنین قانون 
بودجه سال جاری )تبصره ۲۱ قانون بودجه 
۱۴00( جریان ثبت اطالعات کارکنان مورد 
تاکید قرار گرفته است و دستگاه های اجرایی 

مکلف به انجام آن هستند. 

۴.۵ میلیون تومان، حداقل 
حقوق سال آینده

براســاس پیش بینی های صورت گرفته 
در الیحه بودجه سال ۱۴0۱، حداقل حقوق 
ســال آینده کارمندان از ۳.۵ میلیون تومان 
بــه ۴.۵ میلیون تومان افزایــش می یابد.به 
گزارش اقتصــاد آنالین به نقــل از فارس، 
براساس اظهارات محمدباقر قالیباف رییس 
مجلس ارائه الیحه بودجه ســال ۱۴0۱ به 
یکشنبه هفته آینده موکول شد.طبق آیین 
نامه داخلی مجلس، دولت تا ۱۵ آذرماه باید 
الیحه بودجه ســال بعد را به مجلس تقدیم 
کند. با این حساب دوشنبه )فردا( موعد ارائه 
الیحه اســت. از آنجایــی روزکاری مجلس 
ســه شــنبه خواهد بود و با توجه به بررسی 
تبصره هــا و ارقام کالن بودجه ســال آینده 
در هیات وزیران،  زمان ارائــه ۵ روز کاری به 
تعویق افتاد.جزییات بودجه نشان می دهد 
حداقل حقوق بگیران دولتی، ســال آینده 
۴.۵ میلیون تومان دریافتی خواهند داشت. 
یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه در 
این باره می گوید: حداقل حقوق کارمندان 
در ســال جاری ۳.۵ میلیون تومان است که 
برای سال بعد به ۴.۵ میلیون تومان افزایش 
می یابدوی تاکید کرد: طبق بخشنامه بودجه 
و تصمیمات گرفته شــده متوسط افزایش 
کارمندان در الیحه بودجه سال ۱۴0۱ بالغ 
بر ۱0 درصد پیش بینی شده است. به عبارت 
دیگر حداقــل بگیران ۲9 درصــد افزایش 
حقوق را تجربه می کنند و هر چقدر حقوق 
باالتر برود به همان نســبت ضریب افزایش 
حقوق کاهشی می شود.این مقام مطلع بیان 
داشــت: معافیت مالیاتی حقوق برای سال 
آینده نیز ۵ میلیون تومان پیش بینی شده 
است. طبق قانون بودجه سال جاری معافیت 
حقوق سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 
)8۴( قانون مالیات های مســتقیم در سال 
۱۴00 مبلــغ چهارصد و هشــتاد میلیون 

)۴80.000.000( ریال تعیین شده است.

خبر

رییس دفتر رییس جمهور گفت: متاســفانه 
ما در ســال های اخیر کشــورهای همسایه را به 

فراموشی سپرده بودیم.
غالمحســین اســماعیلی رییــس دفتــر 
رییس جمهور شامگاه شــنبه با حضور در برنامه 
نگاه یک در تشــریح عملکرد صــد روزه دولت 
ســیزدهم در رابطه با اقدامات دولــت پیرامون 
سیاســت خارجــی، اظهــار داشــت: یکی از 
سیاســت های کلی دولت ســیزدهم برقراری 
ارتباط بــا کشــورهای مختلف، فعــال کردن 
دیپلماسی اقتصادی و توجه به همسایگان است.

اســماعیلی عنوان کرد: در اجالس ســازمان 
اکو، با این رویکرد که ما می توانیم همکاری های 
اقتصادی میان ایــران و کشــورهای عضو را در 
عرصه های مختلف توســعه دهیم یا یک اقتصاد 
آسیامحور را میان کشورهای دوست و همسایه 

خود انتخاب کنیم، حضور پیدا کردیم.
وی تاکید کرد: در اجالس ســران کشورهای 
عضو اکو، در حوزه انرژی، محیط زیست، اقتصاد 
دیجیتال و فیبرنوری زمینه ارتباط گســترده با 
کشورهای عضو این ســازمان فراهم شد.رییس 
دفتر رییس جمهــور بیان کرد: در حاشــیه این 
اجالس با رؤســای جمهور شرکت کننده در این 
اجالس مالقات های دوجانبه ای داشتیم و زمینه 
همکاری های گســترده در حوزه حمل و نقل و 
انتقال انرژی از جمله بحــث گاز به عمل آمد و در 
حوزه امنیت به ویژه در رابطه با کشور افغانستان، 
نشســت هایی با تاکید بر لــزوم روی کار آمدن 
دولت فراگیر در افغانستان برگزار شد.اسماعیلی 
گفت: سفر رییس جمهور به ترکمنستان در ابعاد 
مختلف سیاســی، اقتصادی، امنیتی و سیاست 
خارجی دســتاوردهای زیادی به همراه داشت.

رییس دفتــر رییس جمهور در رابطــه با فضای 
گفتگوها در شانگهای و اجالس اکو، تصریح کرد: 
نگرش تمامی کشورهای عضو و رؤسای جمهور 
حاضر در اجالس و هــم در مالقات های دو جانبه 
هم به لحاظ نقش ایران، هم به لحاظ پیشینه، هم 
به لحاظ جایگاه ایران در منطقــه و هم به لحاظ 
رویکردهای اتخاذی دولت سیزدهم خصوصاً در 

دو محور توسعه اقتصادی و توجه به همسایگان، 
باعث شده بود خیلی مشــتاقانه با ایران و رییس 
جمهور ایــران در مذاکرات و نشســت ها تعامل 
داشته باشند و با ایشــان کاماًل از موضع اعتماد 
و متناســب با شــأن جمهوری اســالمی ایران 
برخورد کردند.اسماعیلی فزود: آنها متوجه شده 
بودند و می دیدند بســیاری از سو تفاهم هایی که 
در گذشــته به وجود آمده بــود در همین مدت 
کوتاه برطرف شده اســت و رویکرد دولت کاماًل 
متفاوت است. متأســفانه ما در ســالهای اخیر 
کشورهای همسایه را به فراموشی سپرده بودیم.

وی ادامه داد: سران کشــورهای همسایه وقتی 
می دیدند ما توجه ویژه ای بــه فعالیت اقتصادی 
با کشورهای دیگر به ویژه کشــورهای همسایه 
داریم مشــتاقانه در این مالقات هــا حضور پیدا 
می کردند و برای ایران شــأن و جایگاه بی بدیلی 
در منطقه قائل بودند. تفاهم های بســیار خوبی 
هم در ایــن اجالس انجــام شــد.رییس دفتر 
رییس چ جمهور با اشــاره به اینکه مــا در حوزه 
گاز از ســال 9۵ با ترکمنســتان مشکل داشتیم 
که هم در روابط دو کشــور اثر گذاشته بود و هم 
در برخی از ماه ها در برخی استان ها با افت فشار 
گاز مواجه شدیم، گفت: کشــور ترکمنستان از 
حل اختالفات چند ســاله گازی اســتقبال کرد 

و آذربایجــان هم که نیازمند خریــد گاز از ایران 
و ترکمنســتان بود در فضایی کاماًل دوســتانه با 
تفاهم های بین بخشی قرار شــد قرارداد سوآپ 
گازی را امضا کند.اســماعیلی افزود: تفاهم شد 
آذربایجــان گازی را از ترکمنســتان خریداری 
و از طریق ایران ســوآپ کند و ایران هم ســهم 
خود را از گاز بــردارد. بنابراین در ایــن قرارداد 
پولی بابت ســوآپ نمی گیریم ولی سهمی از گاز 
خریداری شده کشور آذربایجان از ترکمنستان 
را به عنوان ســهم خود بر میوداریم و باقیمانده 
آن را در نقطه مرزی ایران و آذربایجان به کشــور 
آذربایجان تحویل می دهیــم.وی افزود: این ها 
زمینه هایی است که مســیر را برای قراردادهای 
مشابه میان کشــورهای دیگری که قصد خرید 
گاز از ترکمنســتان را دارنــد همــوار می کند 
و ما به لحاظ خط قوی انتقــال گازی که داریم، 
می توانیم برای کشــورهای دیگر ســوآپ انجام 
دهیم. با اعتمادی که ایجاد شده است می توانیم 
با کشورهای همســایه مراوده داشته باشیم که 
هم برای ما و هم کشــورهای اطراف دارای فایده 
است.ییس دفتر رییس جمهور در رابطه با اینکه 
آیا می توان امیدوار بود که در ســایه این قرارداد 
استان های شمالی ما با قطعی گاز مواجه نباشند، 
اضافــه کرد: ما به لحاظ ســهمی کــه از این گاز 

داریم و بــه جهت اینکه این گاز را از مرز شــرقی 
کشور تحویل می گیریم قطعاً ســهم گاز خود را 
در همین اســتان ها مصرف خواهیــم کرد و اگر 
صد در صد این مشــکل حل نشود بخش مهمی 
از این مشکل برطرف خواهد شد.وی تاکید کرد: 
در زمینه تأمیــن گاز و جلوگیری از افت فشــار 
آن، تنها به این موضوع بســنده نکردیم و وزارت 
نفت و شــرکت ملی گاز اقدامات دیگری را انجام 
دادند. از آغاز به کار دولــت تاکید رییس جمهور 
این بود که برای تأمین ســوخت مورد نیاز تدابیر 
الزم اندیشیده شــود. البته ذخیره سازی هایی 
انجام شده بود و اصالح الگوی مصرف لحاظ شد 
و شرکت ملی گاز خود به خانه های مردم مراجعه 
و تجهیزات گرمایشی آنها را عایق بندی می کند 
که در کاهش مصرف انرژی اثر بسیار زیادی دارد.

رییس دفتر رییس جمهور بیان کرد: تمام تالش 
دولت بر این است که حتی اگر قراردادی منعقد 
می شود مردم ما در ســرما با افت فشار گاز روبرو 
نشــوند. این هم از دســتاوردهای این سفر بود و 
عنایات خداوند به مردم، کشور و دولت که از این 
جهت خدای بزرگ را شــاکر هستیم.اسماعیلی 
در رابطه با رویکرد دولت سیزدهم برای استفاده 
از ســهم تجارت جهانی و مالقات های دوجانبه و 
چند جانبه آنها، تصریح کــرد: در رابطه با ارتباط 
با دولت های منطقه، در تمام کشــورها با فعاالن 
اقتصادی و فعاالن بازرگانی ایران در آن کشورها 
جلساتی داشتیم. در عشــق آباد بالفاصله بعد از 
اقامه نماز صبح به ســفارت جمهوری اســالمی 
رفتیم و بــا فعاالن اقتصادی در ســاعت ۷ صبح 
جلسه داشــتیم و موانع و مشکالت در این زمینه 
را با خود فعاالن اقتصادی بررسی کردیم.رییس 
دفتر رییس جمهور افزود: در ســفر قبلی که در 
اجالس شانگهای حضور پیدا کردیم دو بازخورد 
داشــتیم. حجم مبادالت تجــاری و صادرات ما 
به تاجیکستان در این مدت ســه برابر شده بود 
و همین افزایش را به لحاظ دســت برتری که در 
حوزه صنعت و اقتصاد داریم توانســتیم در حوزه 
صنعت، انرژی، فعالیت هــای عمرانی و ....  فراهم 

آوریم.

توافق هسته ای فرصت های بسیاری برای رشد تولید کشور فراهم 
می آورد که در مقایسه با تصور برخی بســیار ارزشمندتر از عدم توافق 
است، بنابراین سود اهالی بازار سرمایه همسو با سود کشور در یک توافق 

درست و پایاپای است.
حسین عبدی، مدیر صندوق سرمایه گذاری پیشگامان با بیان این 
مطلب، به مذاکرات وین و تاثیر آن بر روند معامالت بورس اشاره کرد و به 
پایگاه خبری بازار سرمایه ایران )سنا( گفت: نتیجه مذاکراتی که اکنون 
خبر آن در بین فعاالن بازار سرمایه داغ شده است، نمی تواند خارج از دو 

سناریو باشد.
وی افزود: اگر دولت و تیم مذاکره کننده برجام به نتیجه ای مثبت در 
مذاکرات دست پیدا کنند به طور حتم شاهد رفع تحریم ها در برخی از 

صنایع و بخش های اقتصادی کشور خواهیم بود.
عبدی به حساسیت گشایش های اقتصادی در معامالت بازار سهام 
اشــاره کرد و اظهار داشــت: در صورت عدم توافق در مذاکرات برجام، 
احتمال افزایش نرخ ارز وجود دارد که بــرای مدتی موقت باعث ایجاد 

روند مثبت در معامالت صنایع صادرات محور بازار خواهد شد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، سهامداران باید این موضوع را 
مدنظر قرار دهند که روند مثبت معامالت بورس تحت تاثیر مذاکرات 
بی سرانجام برجام موقتی اســت و نمی تواند به صورت دائم ادامه دار 

باشد.
وی با بیان اینکه اما گشایش های اقتصادی زمینه ایجاد بهره وری در 
تولید، پیش بینی پذیری اقتصاد و گشایش تسهیالت را فراهم خواهد 
کرد، افزود: در صورت وجود نگاه عمیق به صنایع صادرات محور به این 
نتیجه خواهیم رسید که صنایع صادرات محور و صنایعی مانند فلزات 
اساسی و پتروشــیمی که جزو صنایع مادر محســوب می شوند، در 

بلندمدت از گشایش های اقتصادی منتفع خواهند شد.
عبدی با بیان اینکه این مسایل در کنار یکدیگر تسهیل کننده امکان 
صادرات در کشور هســتند، گفت: در صورت گشایش های اقتصادی 
شاهد آزاد شدن منابع بلوکه شده بانک ها در سر تا سر اروپا خواهیم بود 

که این موضوع به مراتب بر روند معامالت بازار سهام تاثیرگذار هستند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه توافق در مذاکرات وین 
می تواند به تاثیر منفی در برخی از شــرکت ها منجر شود، خاطرنشان 
کرد: شرکت هایی که تاکنون قیمت سهام آنها با نرخ تسعیر ارز تغییر 
پیدا می کــرد از این به بعد فعالیت آنها تحت تاثیر اقتصاد کشــور قرار 
می گیرد، این اتفاق برای شرکت هایی که معامالت آنها در بورس دارای 

شفافیت نیستند چندان جالب نخواهد بود.
به گفته وی، نتیجه گشــایش اقتصادی در صنایعی مانند خودرو، 

بیمه و شرکت های صادرات محور با اثر مثبت همراه خواهد بود.

عبدی اظهار داشت: از ســوی دیگر در صورت عدم نتیجه مثبت در 
مذاکرات برجام، بازار ســرمایه برای مدتی نسبت به آن واکنش مثبت 
نشان می دهد؛ چراکه فعاالن بازار چنین تصوری را دارند که نرخ ارز و 
نرخ تورم به اعدادی باالتر دست پیدا می کند و بورس هم وابسته به این 

دو نرخ، رشد بسیار خوبی را تجربه خواهد کرد.
 این کارشناس بازار سرمایه افزود: در صورت عدم گشایش اقتصادی، 
دولت تحت تاثیر کسری بودجه به قیمت گذاری هایی روی می آورد که 

منجر به کاهش حاشیه سود صنایع اصلی بازار خواهد شد.
وی ادامه داد: توافق در برجام ضمن بهره وری در تولید و گشــایش 
در تسهیالت مالی، صادرات و واردات منجر به آزاد شدن منابع بانک ها 
خواهد شد که از این اتفاق در بلندمدت به عنوان اقدامی مثبت یاد می 

شود.
عبدی به علت روند نزولی حاکم در بازار اشــاره کرد و افزود: شرایط 
فعلی حاضر در معامالت بازار ناشی از وجود ابهام در کشور است، ابهام 
همیشه منجر به ترس ســهامداران در بازار می شود که با رفع آنها می 

توان شاهد روزهایی معقول در معامالت بازار بود.
این کارشــناس بازار ســرمایه گفت: ابهام موجود در بازار ناشی از 
کسری بودجه، سیاست گذاری دولت برای سال ۱۴0۱ و نیز مذاکرات 
برجام است که روند معامالت بورس را با ایجاد چنین وضعیتی همراه 

کرده است.
وی با بیــان اینکه در شــرایط فعلی بازار شــاهد تعــداد زیادی از 
ســهام ارزنده در بازار برای سرمایه گذاری هســتیم، افزود: تحوالت و 
سیاست گذاری خوبی در بازار شــکل گرفته است که این امر باعث می 

شود تا سهامداران صبور نتیجه خوبی را از این بازار کسب کنند.

رییس مجلس شورای اسالمی گفت که ان شاءاهلل 
الیحه بودجه ۱۴0۱ یکشنبه هفته آینده )۲۱ آذر( 

تقدیم مجلس می شود.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایسنا، محمدباقر 
قالیباف رییس مجلس شــورای اسالمی در پاسخ به 
تذکر علیرضا ســلیمی نماینده محالت درباره زمان 
ارائه الیحه بودجه ۱۴0۱ به مجلس گفت: طبق ماده 
۱8۲ آیین نامه، دولت تــا ۱۵ آذر برای تقدیم بودجه 
ســال آینده فرصت دارد؛ االن دولت در حال اصالح 
ساختاری در بودجه است که این موضوع مورد تاکید 

مقام معظم رهبری و اولویت مجلس و دولت است.
وی ادامه داد: روز گذشــته صحبتــی با رییس 
جمهور داشتم، به نظر می رسد هنوز دولت دو سه روز 
دیگه زمان برای بحث و بررسی درباره الیحه بودجه 

نیاز دارد تا بودجــه از کفایت الزم برخوردار باشــد، 
در عین حال هم باید قبــل از تقدیم بودجه برخی از 

نظرات مجلس نیز مدنظر قرار گیرد.
رییس مجلس اضافه کرد: بر این اساس قرار شده 
برخی از روســای کمیســیون های مجلس درباره 
مسائل اقتصادی، برنامه و بودجه و عمرانی جلسه ای 
با دولت قبل از تقدیم الیحه بودجه تشکیل دهند تا 

هماهنگی و تبادل نظر صورت گرفته باشد.
وی گفت که ان شاءاهلل یکشنبه هفته آینده بودجه 
تقدیم مجلس می شــود؛ این چند روز تاخیر هم به 
خاطر همدلی و همکاری و توافق بیشــتر در بودجه 
است که کمیسیون برنامه و بودجه و برخی از روسای 
کمیسیون ها آمادگی داشــته باشند که جلسه ای با 

دولت برگزار کنند.

رییس دفتر رییس جمهوری؛

هدف نهایی در مذاکرات لغو تمام تحریم هاست 
پولی بابت سوآپ گازی نمی گیریم

مدیر صندوق سرمایه گذاری پیشگامان عنوان کرد:

توافق هسته ای؛ آری یا خیر؟

زمان نهایی ارسال الیحه بودجه۱۴۰۱ به مجلس اعالم شد

رییس جمهور دیشــب در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، اجــرای دقیق مقررات مصــوب قبلی این ســتاد را درباره 
کمک و اعطای تســهیالت صندوق توســعه ملی برای حمایت از 
صندوق تثبیت بازار ســرمایه مطرح و مقرر شــد این مصوبات به 
سرعت عملیاتی شــود.به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه )سنا( 
و به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی 

اقتصادی دولت شامگاه سه شــنبه به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم 
رییسی تشکیل جلســه داد و در این جلســه گزارشی از وضعیت 
صادرات نفت، محصوالت پتروشــیمی و گاز طبیعی بیان شــد.بر 
اساس این گزارش حجم فروش نفت در مقایســه با گذشته روند 
افزایشــی دارد و آمار صادرات پتروشــیمی نیز در وضع مناسبی 
است.در این جلســه همچنین رییس کل بانک مرکزی گزارشی 

از آخرین وضــع منابع ارزی، نحوه وصول منابع مالی بلوکه شــده 
کشــورمان در خارج و تدابیر در دســت اقدام برای بازگشت این 
منابع بیان کرد.در این جلســه رئیس جمهور گفت: هیچ بن بستی 
در مسیر حل مشکالت کشــور وجود ندارد و اجزای دولت باید به 
گونــه ای هماهنگ و نظام یافتــه عمل کنند تــا اقدامات، مکمل 

یکدیگر و در راستای حل مشکالت کشور باشد.

تسریع در پرداخت سهم بازار سرمایه از صندوق توسعه ملی جریمه بانک های اروپایی 
برای دستکاری بازار ارز

اتحادیــه اروپا بانک های اچ اس بی ســی 
 Credit ســوئیس  کردیــت   ،HSBC
Suisse، نات وست NatWest و بارکلیز 
Barclays را به علت ایجاد کارتل دستکاری 
بازار ارز در مجموع ۳۴۴ میلیون یورو )۳89 

میلیون دالر( جریمه کرد.
 به گزارش نشــنال نیــوز، اتحادیه اروپا 
بانک های اچ اس بی ســی HSBC، کردیت 
ســوییس Credit Suisse، نات وســت 
NatWest  و بارکلیز Barclays را به علت 
ایجاد کارتل دســتکاری بازار ارز در مجموع 
۳۴۴ میلیون یــورو )۳89 میلیــون دالر( 

جریمه کرد.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از تسنیم، 
باالترین جریمه کمیسیون اروپا علیه بانک 
انگلیســی اچ اس بی ســی به مبلغ ۱۷۴.۳ 
میلیون یورو اعمال شد، در حالی که بارکلیز 
۵۴.۳ میلیون یورو و نات وست ۳۲.۵ میلیون 

یورو جریمه شدند.
بانک کردیت سوییس نیز به میزان 8۳.۳ 
میلیون یورو جریمه شدند که دومین جریمه 

بزرگ از این چهار بانک محسوب می شود.
 به گفته کمیســیون اروپا، بازوی اجرایی 
اتحادیه اروپــا، پنجمین بانکی کــه در این 
پرونــده بود یعنــی وام دهنده سوییســی 
یو بی اس UBS از جریمه 9۴ میلیون یورویی 
معاف شد چرا که با سوتزنی وجود این کارتل 

را برای اولین بار فاش کرد.
ایــن کمیســیون گفت کــه بانک های 
اچ اس بی ســی، بارکلیز، و نات وست که در 
زمان انجام این تخلفات و تا قبل از تغییر نام 
تجاری در سال گذشته رویال بانک اسکاتلند 
نامیده می شد، به دلیل همکاری با تحقیقات 

این پرونده، جریمه آنها کاهش یافت.
کمیسیون اروپا همچنین گفت: چندین 
معامله گر ارز خارجی اطالعات حســاس و 
برنامه هــای معامالتی را رد و بــدل و گهگاه 
اســتراتژی های معامالتی خود را از طریق 
یک اتــاق گفتگوی حرفــه ای آنالین به نام 
استرلینگ لدز Sterling Lads هماهنگ 

می کردند.
به گفتــه کمیســیون اروپا، ایــن امر به 
معامله گران این امکان را مــی داد تا به جای 
اینکه مســتقل از یکدیگر عمــل کنند و در 
اتخاذ تصمیم ها ریسک کنند، درباره اینکه 
چه زمانی ارزهای موجود در پرتفوی خود را 
بفروشند یا بخرند، تصمیم گیری آگاهانه در 

بازار بگیرند.

۲۳ آذر ماه؛ دومین حراج 
حضوری اموال منقول 
سازمان اموال تملیکی

مدیرعامــل ســازمان امــوال تملیکی 
اعالم کــرد: دومین حراج حضــوری اموال 
منقول سازمان اموال تملیکی امسال ۲۳ آذر 

ماه برگزار می شود.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایرنا، از 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، 
»عبدالمجید اجتهادی« گفت: آگهی مربوط 
به حراج مذکور یــک هفته پیش از برگزاری 
آن، روز دوشنبه ۱۵ آذر ماه در روزنامه ایران 
و روز سه شــنبه ۱۶ آذر ماه در روزنامه شرق 
منتشر خواهد شــد و برای عموم مردم قابل 

دسترس است.
وی ادامه داد: متقاضیان شــرکت در این 
حراج می توانند از ســاعت هشت روز شنبه 
)۲0 آذرماه( تا ســاعت ۱۴ روز دوشنبه )۲۲ 
آذرماه( بــرای بازدید از کاالهــای مطرح در 
مزایده به انبارهای اموال تملیکی سراســر 
کشور مراجعه کنند، همچنین حراج مذکور 
در ســالن اجتماعات مجموعــه فرهنگی- 
ورزشــی »تالش« واقع در خیابان ولیعصر 
)عج(، نرســیده به چهار راه شــهید چمران 

)پارک وی( برگزار می شود.
اجتهادی افزود: برگزاری حراج حضوری 
پیش از این به علت شــیوع بیمــاری کرونا 
متوقف شــده بود که طی اقدامــی در کنار 
ســایر اقدام هــای جهادی دیگر ســازمان 
اموال تملیکی بــه منظور اجرای دســتور 
رییس جمهوری مبنی بر تعیین تکلیف فوری 
کاالهای موجود در انبارهای این ســازمان، 
مورد تصویب اعضای هیات مدیره و در دستور 
کار ســازمان اموال تملیکی قرار گرفت تا با 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی و حفظ 

فاصله اجتماعی مجدد برگزار شود.
نخستین حراج حضوری سازمان اموال 
تملیکی امسال، یکم آذر ماه امسال با حضور 
اعضای هیات مدیره و هیــات عالی نظارت 
)نماینــدگان قوه قضائیــه و نماینده دیوان 

محاسبات کشور( برگزار شد.
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مسئوالن وزرات نفت برای تسویه بدهی های خود با ترکمنستان از 
ساز و کار تهاتر استفاده کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به کســری گاز در کشور و 
راه های جبران این کسری در زمستان، گفت: سال های گذشته، بین 
۴۵ تا ۵0 میلیون مترمکعب از ترکمنستان گاز وارد کشور می شد که 
به دلیل بدهی بابت واردات ســنوات قبل اکنون دیگر چنین امکانی 

وجود ندارد.رمضانعلی ســنگدوینی ادامه داد: با توجه به اینکه تولید 
داخلی طی چند ســال گذشــته افزایش نداشته و ســاالنه با حدود 
9 درصد افزایش مصرف رو به رو هستیم. عدم واردات از ترکمنستان 
هشداری برای مسئوالن است چراکه اگر گاز ترکمنستان وارد نشود 
احتمال قطعی گاز در زمستان وجود دارد.وی با بیان اینکه عدم واردات 
گاز از ترکمنستان مساوی با احتمال قطعی گاز در استان های شمالی 

همچون گلستان، گیالن و حتی بخشی از خراسان شمالی است از وزیر 
نفت خواست در فرصت باقی مانده برای توافق با ترکمنستان فکری 
اساسی کند.نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه اگر در زمستان گاز قطع شــود برق نیز قطع خواهد شد، 
پیشنهاد تهاتر را به مسئوالن وزراتخانه نفت برای تسویه بدهی های 

خود به ترکمنستان داد.

تهاتر برای تسویه بدهی های گاز وارداتی از ترکمنستان
خبرمیز خبر 

واردات مدیریت شده؛ نسخه 
مجلس برای صنعت خودرو

طبق طرح ساماندهی خودرو در کشور، 
هر شــخص حقیقی و حقوقی می تواند به 
ازای صــادرات خودرو یا قطعات و یا ســایر 
کاالها و خدمات، نســبت به واردات خودرو 

برای تنظیم بازار اقدام کند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
بررسی طرح ســاماندهی صنعت خودرو را 
دستورکار بررسی شده در کمیسیون صنایع 
و معادن برشــمرد و به پایــگاه خبری بازار 
سرمایه )ســنا( گفت: این طرح در مجلس 
دهم بررســی و تصویب شــد اما شــورای 
نگهبان از مــاده ۴ آن ایــراد گرفت که این 
ماده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
یازدهم با برگزاری جلسات بسیار و با حضور 
کارشناســان و نمایندگان شورای نگهبان 

اصالح شد.
عزت اهلل اکبری تاالرپشــتی در تشریح 
ماده ۴ طرح ســاماندهی صنعــت خودرو، 
توضیح داد: این ماده درباره واردات مدیریت 
شــده خودرو اســت؛ هرچند کمیسیون 
صنایع و معادن به دنبال تامین ارز موردنیاز 
واردات خودرو از محل ارز منشــا خارجی و 
واردات خــودرو به ازای صــادرات خودرو و 
قطعات خودرو بود اما از آنجا که بانک مرکزی 
در نامه ای خطــاب به رئیس مجلس مطرح 
کرد که سازوکار تشخیص ارز منشا خارجی 
را ندارد، به درخواست هیات رئیسه مجلس، 
ارز منشا خارجی حذف شد تا در طرح های 

آینده این موضوع لحاظ  شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه 
داد: در نهایت و براساس مصوبه مجلس هر 
شــخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای 
صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا ســایر 
کاالها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو 
محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم 

بازار اقدام کند.
وی درباره تاثیر این مصوبه بر بازار خودرو، 
توضیح داد: ساختار خودروسازی در کشور 
ایراد اساســی دارد و مــردم از این موضوع 
گالیه های بســیار دارند. دولــت در ایران 
خودرو ۶ درصد سهام دارد اما به نوعی ۲00 
درصد دخالت می کند این روند موجب شده 
که ایران خودرو بیــش از ۵0 هزار میلیارد 

تومان زیان انباشته داشته باشد.

باالترین تعرفه گاز متعلق به 
چه صنایعی است؟

باالتریــن تعرفه گاز متعلــق به صنعت 
پتروشیمی اســت که حدود ۳ هزار و ۷00 

تومان برای هر متر مکعب است.
به گــزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه 
)سنا(، مدیر گازرسانی شــرکت ملی گاز با 
بیان اینکه براساس مصوبه مجلس شورای 
اسالمی، از سال 9۳ تغییراتی در نرخ تعرفه 
گاز واحدهای پتروشیمی داشــته ایم، در 
گفتگو با خبرگزاری صدا و ســیما گفت: در 
سال های اخیر به صورت ماهیان محاسبه و 
اعالم می شود و این تعرفه براساس فرمولی 
که به ۴ هاب انرژی دنیا وابسته است تعیین 

می شود و شناور است.
جالل نورموســوی گفت: هــم اکنون 
قیمت خوراک پتروشیمی ها رقمی معادل 

۳ هزار و ۷۴0 تومان تعیین شده است.
نورموســوی با بیان این که قیمت تعرفه 
گاز دیگــر صنایع تابعــی از قیمت خوراک 
پتروشیمی ها است گفت: بر همین اساس 
قیمت گاز صنایع فوالدی و فلزی معادل ۳0 
درصد خوراک پتروشیمی هاست که رقمی 

حدود هزار و ۱۲0 تومان می شود.
مدیر گازرسانی شــرکت ملی گاز با بیان 
این که قیمت دیگر صنایع همچون صنایع 
ســیمان، صنایع غذایی، دارویی، تبدیلی 
و صنایع کانی های غیر فلــزی نظیر آجر و 
سرامیک معادل ۱0 درصد قیمت خوراک 
پتروشیمی ها اســت، افزود: هم اکنون این 
صنایع برای هر متر مکعب گاز رقمی معادل 

۳۷0 تومان پرداخت می کنند.
نورموسوی با بیان این که در حال حاضر 
باالترین نرخ متعلق به پتروشــیمی هاست 
که مــورد تأیید شــورای عالی انــرژی نیز 
قرار گرفته اســت، گفت: با این حال قیمت 
خوراک پتروشــیمی ها با نرخ غیر یارانه ای 

متفاوت است.
وی در توزیع بیشتر در خصوص مالک ها 
برای تعیین نرخ گاز غیــر یارانه ای افزود: در 
این زمینه قانون دائمی هدفمندی یارانه ها 
تکلیف را روشن کرده که بر مبنای این قانون 
نرخ غیر یارانه ای معادل ۷۵ درصد متوسط 
قیمت گاز صادراتی اســت.مدیر گازرسانی 
شرکت ملی گاز در خصوص تعیین قیمت 
گاز صادراتی هم گفت: با توجــه به این که 
گاز قیمت جهانی نــدارد و نرخ آن در فصول 
مختلف ســال و همچنین بــرای مقاصد 
صادراتی مختلف متفاوت تعیین می شود، 
بنابر این نمی توان قیمت ثابتــی برای گاز 
صادراتی اعالم کرد، امــا میانگین آن االن از 

مرز ۴ هزار تومان عبور کرده است.

بالتکلیفی خودروساز و 
خریدار با قیمت گذاری 

دستوری!
اگر قیمت خودرو بر اســاس قیمت های 
دستوری نباشد، به طور قطع دست دالالن 
و اشخاصی که از خودرو به عنوان یک کاالی 
سرمایه ای استفاده می کنند، کوتاه  می شود.

عضو هیات رئیسه کمیســیون صنایع 
و معادن مجلــس درباره قیمــت گذاری 
دستوری در صنعت خودرو به پایگاه خبری 
بازار سرمایه )سنا( گفت: در قیمت گذاری 
دستوری نه خودرو ســاز و نه مصرف کننده 
راضی نیســتند زیرا خودرو ساز ادعای ضرر 
و زیان کرده و مصرف کننــده نیز بر این باور 

است که محصول را با قیمت باال می خرد.
بهــزاد رحیمــی افــزود: زمانــی که 
قیمت گذاری دســتوری نباشــد، تکلیف 
خودروساز مشخص شــده و هزینه سر بار 
به مردم که خریداران اصلی محصوالت آن 

هستند، تحمیل نمی شود.
نماینده مردم ســقز و بانــه در مجلس 
شورای اسالمی افزود: افزایش قیمت راهکار 
نیســت و با توجه به اینکــه فاصله قیمتی 
خودرو بین نرخ کارخانه و نــرخ بازار فراوان 
اســت، این تفاوت قیمت معمــوالً نصیب 
دالالن می شود و در این میان نه خودروساز و 
نه مصرف کننده از این تفاوت قیمت، سودی 

نمی برند.
این نماینده مــردم در مجلس یازدهم، 
اضافه کرد: اگر قیمت خــودرو واقعی و نه بر 
اساس قیمت های دســتوری باشد به طور 
قطع دست دالالن و اشخاصی که از خودرو 
به عنوان یک کاالی ســرمایه ای اســتفاده 
می کنند، کوتاه  خواهد شــد و خودرو بدون 
واسطه به دست مصرف کننده نهایی خواهد 

رسید.
عضو هیات رئیسه کمیســیون صنایع 
و معــادن مجلــس خاطــر نشــان کرد: 
قیمت گذاری دستوری برای تمامی بازارها 
چیزی جز ضرر نخواهد داشت به خصوص 
برای صنعت خودرو که تعیین قیمت گذاری 
دستوری تنها بر تولید نهایی صورت می گیرد 
و ســایر قطعات و لوازم موجود برای ساخت 
خودرو از طریق قیمت گذاری دســتوری 
مدیریت نمی شود و این موضوع موجب ضرر 

خودروسازان است.

واگذاری امول مولد دولت 
به شرط فراهم سازی زیر 

ساخت ها
اقدامی که قراراســت دولت در راستای 
مولد سازی و واگذاری اموال مازاد خود انجام 
دهد بسیار شایسته است اما در گام نخست 
باید زیر ســاخت های الزم را فراهم آورد تا 

شاهد اجرای درست این امر باشیم.
محمدعلی احمدزاده اصل کارشــناس 
ارشــد بازار ســرمایه در گفت و گو با پایگاه 
خبری بازارسرمایه )سنا( در مورد واگذاری 
اموال دولتی از طریق بازار ســرمایه، گفت: 
تاکنــون دولت هــا  نتوانســته اند مطابق 
آمارومستندات ارائه شده اقدامات موثری را 
در راستای واگذاری اموال مازاد انجام دهند 
، زیرا مســائل و اتفاقات متعددی پیرامون 
اقتصاد رخ داده که گریبان گیر این مســئله 

شده است.
او تصریح کرد: در حال حاضر نیاز اســت 
پیش از واگــذاری اموال مــازاد  به منظور 
شفافیت یک تعریف واحد ازسوی دولت در 
خصوص  اموال پربازده، کم بازده و بی بازده 
ارائه شود، تا برای ســهامدار مشخص شود 
اکنون که سهام شــرکت الف توسط دولت 
واگذار شــده در کدام دســته قــرار گرفته 

می گیرد.
احمدزاده اصــل بیان کــرد: بحثی که 
چندســال مطرح می شــود اما مورد توجه 
مسئوالن ذی ربط  قرار نمی گیرد آن است 
که دولت برای بازگشــت اعتماد ســرمایه 
گذاران باید ذهنیت مدیریت دولتی را از خود 
دور کند زیرا در غیر این صورت  واگذاری ها 
تفاوت چندانی با گذشــته نخواهند داشت 
و همچنان مدیریت در دســتان دولت باقی 

خواهد ماند.
او بیان کرد: دولت الزم است پس از مولد 
سازی و واگذاری اموال درآمد حاصله را خرج 
هزینه های جاری یا معیشت مردم  نکند بلکه 
آن را به منظور حمایت از تولیدکنندگان در 

امور تولیدی تزریق و سرمایه گذاری کند.
این کارشــناس بازار ســرمایه گفت: در 
شرایط فعلی الزم است  پیش از فروش امول 
مولد دولت به کمک قــوه مقننه یک قانون 
واحــد را در خصوص این مســئله تنظیم و 
تصویب کند تا پس از فروش مشکلی در این 

باره پیش نیاید.
احمدزاده اصل گفت: اکنون نیازاســت 
دولت  بــرای واگــذاری امــوال به بخش 
خصوصی، موانع را از سر راه سرمایه گذاران 
بردارد زیرا در غیر این صورت دولت سیزدهم 

نیز مسیر دولت قبل را طی خواهد کرد.

یک کارشناس بازارسرمایه بررسی کرد:

بررسی وضعیت کنونی بازار سهام، چشم انداز و متغیرهای کلیدی

 معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران خبر داد:
آغاز مذاکرات دو وزارتخانه برای معافیت فوالدی ها از قطعی گاز

یک کارشناس بازارسرمایه، بازار سهام را از نگاه وضعیت حاضر، چشم 
انداز آتی و متغیرهای کلیدی مورد بررسی قرار داد.

مهدی رضایتی کارشناس بازارســرمایه در گفت و گو با پایگاه خبری 
بازارسرمایه )سنا( و در بررســی وضعیت حاضر بورس بیان کرد: در حال 
حاضر، ارزش کل بازار حدود ۲۳۵ میلیارد دالر است که حدود ۴۷ درصد 
نسبت به سقف تاریخی ۴۴0 میلیارد دالری افت داشته است. ارزش بازار 
طی سال های رکود ) 9۲ تا 9۶( در محدوده ۱00 میلیارد دالر قرار داشت 
که نسبت به آن دوره سه پارامتر تغییر اساسی داشته است. آشکارترین آن 

اضافه شدن شرکت های جدید با ارزش بازار باال بوده است.
وی افزود: پارامتر دوم رشد قیمت های جهانی بوده به طور مثال نفت، 
فوالد، مس و بیشتر محصوالت پتروشیمی بین از ۵0 تا ۱00 درصد رشد 
قیمت داشته اند. فاکتور چهارم کاهش نرخ سود بدون ریسک از محدوده 
۳0 درصد به ۲۲ درصد است که نسبت P بر E و در نتیجه ارزش بازار را باالتر 
می برد.این کارشناس بازارسرمایه بیان کرد: به طور خالصه با معیار تعدیل 
ارزش بازار با نرخ دالر به نظر می رسد سطوح فعلی کف های معتبر بنیادی را 

ترسیم می کند مگر آنکه متغییر موثر دیگر پدیدار شود.
نسبت »قیمت به سود«

رضایتی در ادامه تصریح کــرد: در حال حاضر نســبت P بر E )تی تی 
ام(  بازار با افت شدید از ســقف ۳۷ واحدی اکنون در حوالی 8.۵ واحد قرار 
داد؛ یک روش بررســی در این خصوص می تواند مقایسه با روند تاریخی 
باشد. این نسبت به طور متوسط حدود ۷ تا 8 واحد گزارش شده است که 
اکنون نیز در سطح میانگین تاریخی قرار دارد، اما ضعف بزرگ این معیار 
گذشته نگر بودن آن اســت.وی افزود: همانطور که رقم ۳۷ واحدی گمراه 
کننده بود، اکنون نیز اگر به طور انفرادی بررسی شود ممکن است گمراه 
کننده باشد، آنچه وزن بیشــتری دارد اتفاقات پیش رو است. برآورد سود 
یک سال آینده نیاز به محاسبات دقیق دارد، اما به طور تقریبی عدد ۲8 تا 
۳0 میلیارد دالر سود خالص را می توان پیش بینی کرد )که طی چهار فصل 

اخیر نیز همین میزان محقق شده است(.
این کارشناس بازارسرمایه گفت: این بدان معناست که P بر E فوروارد 

بازار حدود 8 واحد )با مبنای دالری( است و جذابیت باالیی دارد، چرا که با 
حذف داده های پرت و شــرکت های زیانده این نسبت می تواند به حدود 
۶ واحد کاهش پیدا کــرده و تعداد قابل توجهی از ســهام با P بر E کمتر از 
میانگین شناسایی کرد. این در حالی است که متغیرهای تورمی هم موجب 
کاهش این نسبت خواهد شد )رشــد دالر مخرج کسر را بزرگتر می کند(.

رضایتی ادامه داد: به طــور خالصه P بر E آینده نگر در محــدوده ۶ تا ۷ با 
مبنای دالری قرار دارد که با رشــد نرخ دالر این نسبت کاهشی شده و در 
نتیجه می توان تعداد زیادی فرصت ســرمایه گذای با P بر E های کمتر از 

۶ واحد شناسایی کرد.
بررسی متغیرها کلیدی

این کارشناس بازارســرمایه در ادامه به بررســی متغیرهای کلیدی 
پرداخت و با اشــاره به نرخ کامودیتی ها گفت: تقریبا بیــش از 80 درصد 
شرکت های فعال بازار ) به لحاظ ارزش( ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم  با 
نرخ جهانی کاالها دارد. بازارهای جهانی پیچیده گی های زیادی دارد که 
پیش بینی پذیری را بسیار دشوار می کند. اگر کارایی بازارها را بطور نسبی 

بپذیریم در حال حاضر یک تعادل در قیمت های مشاهده می شود.
کامودیتی ها

وی افزود: انتظار رشــد در قیمت مس، اصالح مختصــر در نرخ فوالد، 
ثبات در محصوالت شیمیایی و قیمت روی، اصالح قیمتی در اوره و ثبات 

در کاالهایی نظیر نهاده های دامی دیدگاه غالب در بین فعاالن بازار است. 
نرخگذاری دســتوری اغلب کاالهای داخلی نیز متاثر از نرخ جهانی است 
که می تواند با یک تاخیر زمانی اثر خود را داشته باشد. در مجموع بنظر می 

رسد انتظارات بازار اثرگذاری خنثی نرخ ها کاالها طی آینده نزدیک باشد.
رضایتی نرخ سود بدون ریسک را یکی دیگر از متغییرهای کلیدی بازار 
دانست و افزود: نرخ بدون ریسک در حال حاضر در محدوده ۲0 تا ۲۲ درصد 
است که با توجه به انتظارات تورمی بیش از ۳0 درصد )دستکم ۳0 درصد( 
مشــخصا نرخ بهره حقیقی منفی را داریم که جذابیت سرمایه گذاری در 

دارایی های سرمایه ای به خصوص سهام را افزایش می دهد.
انتظارات تورمی و بازارسرمایه

این کارشناس بازارســرمایه افزود: انتظارات تورمی نیز در این میان از 
اهمیت خاصی برخوردار اســت و این عامل رابطه یک به یک با متغیرهای 
سیاســی دارد. به نظر می رسد چنانچه ســطح تنش ها رشد پیدا کند در 
بهترین حالت شیب رشد دالر آرام و متناسب با رشد نقدینگی رخ خواهد 
داد. رشــد ماهانه پایه پولی حدود ۳ تا ۴ درصد است که رابطه مستقیم با 

تحریم و فروش نفت هم دارد.
وی اضافه کــرد:در مقابل چنانچــه مذاکرات خوب پیــش برود دالر 
می توان در محدوده ۲۵ هزار تومان برای یک دوره قابل قبولی آرام بگیرد. 
بطور کلی نسبت ریســک به ریوارد نرخ ارز به نفع بازار سرمایه بوده و یک 
متغیر پیش برنده محسوب می شود. به نظر می رسد قیمت گذاری سهام 

در حال حاضر با دالر ۲۳ تا ۲۵ هزار تومانی انجام شده باشد.
ریسک های سیاست گذاری

رضایتی در رابطه با ریسک های سیاســتگذاری تصریح کرد: عالوه بر 
ریسک های عادی بازار، کسری بودجه دولت موجب نگرانی عمیق بازار از 
دست بردن دولت به جیب شرکت ها شــده است. هر چند در عمل صنایع 
پر ریسک تر مانند فوالد در حال حاضر بیشــتر ریسک ها را در خود لحاظ 
کرده است. به نظر می رســد در نهایت وقایع بهتر از انتظارات منفی بازار 
رقم خواهد خورد اما به هر حال تا زمانی که ســایه این ریسک ها کنار نرود 

معامالت به سختی به روند طبیعی خود باز خواهد گشت.

با توجه به قطــع احتمالی گاز در واحدهای تولیدی ســیمان و فوالد، 
اکنون وزارت صمت و وزارت نفت در حال انجام مذاکرات برای جلوگیری از 

قطعی گاز  صنعت فوالد در فصل زمستان هستند.
»وحید یعقوبی«، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در 
گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران )سنا( به قطعی احتمالی گاز 
در واحدهای تولیدی فوالد و سیمان انتقاد کرد و گفت: تاثیر قطعی گاز بر 
سهام شرکت های بورسی و روند معامالت بازار سرمایه، وابسته به آن است 
که این محدودیت ها تا چه سطح و برای چند روز بر روی صنایع اعمال می 

شود.
وی اظهار داشــت: اگر محدودیت اعمال شــده بر فعالیت واحدهای 
تولیدی برای استفاده از گاز مطابق با سال های گذشته باشد، شرکت ها از 

آمادگی الزم برای تطابق فعالیت های خود با آن محدودیت برخوردارند.

به گفته یعقوبی، در میان شرکت های مصرف کننده گاز، شرکت های 
تولیدکننده آهن اسفنجی وابستگی زیادی به استفاده از گاز دارند.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با تاکید بر اینکه گاز 
در صنعت فوالد برخالف دیگر صنایع مانند سیمان برخوردار از سوخت 
جایگزین نیســت، افزود: در صورتی که گاز بــه واحدهای تولیدی فوالد 
نرسد، به طور کامل تولید این صنعت متوقف می شود که این امر می تواند 

ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کند.
وی گفت: شرکت ها همیشه قبل از اعمال محدودیت های مصرف گاز از 
سوی شرکت گاز و وزارت نفت، اقدام به برنامه ریزی برای تعمیرات کارخانه 
خواهند کرد، بدین معنا که واحدهای تولیدی در صورت قطعی ۱0 روزه 

گاز به سمت اورهال یا تعمیرات ساالنه پیش خواهند رفت.
عقوبی اظهار داشــت: به طور حتم افزایش محدودیت ها برای مصرف 

گاز واحدهای تولیدی تاثیرگذار بر تولید کارخانه ها از جمله تولید فوالد  
است که عواقب آن در بازار داخلی، شرکت ها و نیز تعهدات صادراتی و بین 
المللی کشور نشان داده خواهد شد.معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران به رایزنی های صورت گرفته برای کاهش محدودیت مصرف 
گاز در صنعت فوالد اشــاره کرد و ادامه داد: اکنون وزارت صمت و وزارت 
نفت در حال انجام مذاکرات هستند تا در صورت امکان گاز صنعت فوالد در 
زمستان قطع نشود.به اعتقاد وی، برای سیمان می توان سوخت جایگزین 
اســتفاده کرد اما در صنعت فوالد به هیچ عنوان امکان جایگزین سوخت 
وجود ندارد.یعقوبی با تاکید بر اینکه قطعی گاز زمینه ســاز ایجاد مشکل 
در بازار داخلی کشور و نیز تعهدات صادراتی است، افزود:  این اتفاق به نفع 
کشور نیست، زیرا خسارت های وارد شــده به صنعت کشور باعث ایجاد 

لطمه به اعتبار بین المللی کشور خواهد شد.

امروز در پنل روش های نوین تامین مالی از طریق 
بازار ســرمایه که در حاشیه هشــتمین نمایشگاه 
بین المللی بورس، بانک و بیمه برگزار شد، کارشناسان 
به بررسی انواع ابزارها و روش های تامین مالی موجود 
در بازارسرمایه کشــور و چالش های پیش رو در این 

حوزه پرداختند.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه )سنا(، امیر 
تقی خان تجریشی رئیس هیات مدیره شرکت بورس 
تهران امروز در پنل روش های نویــن تامین مالی از 
طریق بازار سرمایه که در حاشیه هشتمین نمایشگاه 
بین المللی بورس، بانک و بیمه برگزار شد، با اشاره به 
روش های تامین مالی در سال های گذشته اظهار کرد: 
از جمله این روش ها می توان به صکوک اســتصناع 
اشاره کرد که نخســتین بار برای شرکت صنعتی و 
معدنی که زیرگروه توسعه مالی بود، انجام شد؛ یکی 
دیگر از این روش های تامین مالی، »صندوق پروژه« 
بود که برای اولین بار به گروه مپنا اختصاص یافت تا از 
این طریق نیروگاه گازی پرند به سیکل ترکیبی تبدیل 
شــود، با توجه به این تجربه های وفق اما هیچ کدام از 

این تجربه ها دیگر تکرار نشد.
بی اقبالی ابزارهای تامین مالی

وی در ادامه اظهار کرد: پذیره نویسی نیز یکی دیگر 
از روش های تامین مالی اســت که اخیرا در خصوص 
این شــرکت انجام شــده اســت. باید گفت با وجود 
ابزارهای مالی متنوع در تامین مالــی اما پروژه های 
قابل توجهی در این رابطه دیده نمی شوند، بلکه اغلب 
ابزارهای جدید فقط برای رفع مشکالت به کار گرفته 

می شوند.
رئیس هیات مدیره شرکت بورس تهران ادامه داد: 
اتفاقی که در حال شکل گیری است این است که در 
صندوق پروژه ایده ای که مطرح شده، این بود که فرد 
صاحب پروژه می خواست کمبود منابع مالی را جبران 
کند. مردم نیز بخشی از سرمایه های خود را وارد پروژه 
می کردند، اما آن پروژه ناتمام می ماند. به نظر من برای 
حل این مشکل باید از ابتدا اعالم می کردند که پروژه 

به چه میزان منابع مالی نیــاز دارد و فردی به عنوان 
متعهد پذیره نویسی نیز معرفی شــود؛ البته این هم 
یک مشکل جدید داشت که بانی نمی توانست برای 

پروژه های بزرگ این راه را ادامه دهد.
به گفته تجریشی راهکار این مشکل این است که 

پروژه به عنوان یک شرکت پذیرش شود.
وی با اشــاره به انتشــار اوراق بدهی برای تامین 
کســری بودجه گفت: راه حل این اســت که به جای 
اینکه اوراق به صورت مستقیم و نقد در بازار فروخته 
شود به سمت سهامدار بلندمدت حرکت کنیم، مثاًل 
سهامداران اوراق را به طور قسطی و بلندمدت بخرند. 
این موضوع باعث می شــود که تامین مالی در طول 
زمان قــرار بگیرد؛ فرآیند هماننــد عرضه های اولیه 
بشود و این امکان به هر کد بورسی داده شود که یک 

کالسی را از نظر قیمت انتخاب کند.
پیش بینی پذیری اقتصــاد ایران مطلوب 

نیست
در ادامه، سعید اســالمی بیدگلی، دبیرکل کانون 
نهادهای سرمایه گذاری ایران در این پنل، با تاکید بر 

اینکه پیش بینی پذیری اقتصاد ایران مطلوب نیست، 
توضیح داد: اقتصاد ایــران در تنگنای طوالنی مدت 
قرار گرفته است و طی چهار دهه گذشته تقریبا همه 
فرصت هایی که بتواند گشــایش ایجاد کند را از داده 
اســت. از طرف دیگر ســرمایه اجتماعی کشور هم 

کاهش جدی پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه ایران جزو معــدود اقتصادهای 
دنیا است که نتوانســته تورم خود را حل کند، گفت: 
کشورهای منطقه که گاه دولت مستقر و بانک مرکزی 
نداشته اند با تورمی به شدت تورم ما مواجه نیستند.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران با تاکید 
بر اینکه ایران تقریبا چهار دهه درگیر تورم بوده است، 
عنوان کرد: تورم در ایران ســاختار یافته شده است، 
یعنی با کســب و کارهایی مواجه هستیم که معتاد 
تورم هستند، براین اساس گاهی در برخی از دولت ها با 
وجود کاهش تورم، بانک ها با مشکل مواجه می شوند.

اسالمی بیدگلی با بیان اینکه سطح نرخ بهره در کشور 
باال است و توجه به بهره وری در درجه چندم قرار دارد، 
اظهار کرد: یکی از علل تورم این است که طی سال های 

گذشته نتوانســتیم نرخ رشــد نقدینگی را کنترل 
کنیم؛ همچنین حل مشکل کســری بودجه را طی 
سال های گذشته تمرین نکردیم. در حالیکه دولت با 

هزینه هایی روبرو است که توان کنترل آنها را ندارد.
وی ادامــه داد: البته این مشــکالت بدون راه حل 
نیست، اما برای رفع آنها باید بدانیم می توانیم فرصتی 

چند ساله را از شهروندان بگیریم.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در 
ادامه با بیان اینکه پیش بینی می شود میزان تورم در 
سال آینده به کمتر از ۳0 درصد و به حدود ۲۷ تا ۲9.۵ 
درصد برسد، اظهار کرد: البته شرط تحقق این پیش 
بینی این اســت که بدانیم دولت برای کسری بودجه 
چه خواهد کرد؟ چرا که تصمیمات بودجه ای دولت 

تاثیرات زیادی روی بازارهای جهانی می گذارد.
اقدامی  دســتوری؛  قیمت گذاری  حذف 

پیچیده
بیدگلی با بیان اینکه ظرفیــت بازارهای مالی در 
ایران از نظر تعداد و نفوذ افزایش زیــادی پیدا کرده 
است، گفت: توسعه بازار سرمایه به برخی مسائل مانند 
کنترل قیمت گذاری دستوری پایان می دهد. باید به 
این نکته توجه کرد که سپردن بسیاری از ساز و کارها 

به بازار می تواند در برخی بخش ها راهگشا باشد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه طی چهار دهه گذشته 
نتوانستیم برخی متغیرهای اقتصادی را کنترل کنیم، 
گفت: تصمیمــات اقتصادی کوتاه مدت هســتند و 
جریان نقدینگی از این بازار به آن بازار در حال حرکت 
است.دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران 
ادامه داد: طراحی ابزارهایی که ســرمایه گــذار را از 
نوسانات اقتصادی مصون کند به اینکه سیاستگذار 
تصمیم های خود را بهبود ببخشــد کمک می کند؛ 
بنابراین انتظار نمی رود راه حل ها بدون درد باشد. برای 
مثال در حوزه حذف یارانه های انرژی پیشــنهادات 
زیادی شــده اما نهایتا تصمیم درستی گرفته نشده 
اســت. همچنان ارز ۴۲00 تومانــی و قیمت گذاری 
دستوری طرفدار دارد و کار تصمیم گیر پیچیده است.

در پنل روش های نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه بررسی شد:

چالش های تامین مالی در بازار سرمایه
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نیم نگاه
در چهاردهمین روز آذر به ثبت 

رسید؛
رشد دسته جمعی 

شاخص های منتخب بورس 
تهران

در جریان معامالت امروز )یکشــنبه، 
چهاردهم آذرماه(، شــاخص کل بورس 
تهران با افزایش 8 هــزار و ۴8۶ واحدی به 
رقم یک میلیون و ۳۴۳ هزار واحد رســید 
و شــاخص هم وزن با ۴۳0 واحد افزایش، 
به رقم ۳۶۳ هزار و ۳۴۷ واحــد را به ثبت 

رساند.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه 
)ســنا(، برپایــه معامالت دومیــن روز 
معامالتی هفته، بیش از ۳ میلیارد و 8۴۲ 
میلیون ســهم، حق تقــدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۲۶ هــزار و 89۱ میلیارد ریال در 

بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد.
شاخص بازار اول افزایش ۶ هزار و 9۶۶ 
واحدی و شــاخص بازار دوم، افزایش ۱۴ 

هزار و ۷۴0 واحدی را تجربه کردند.
همچنین گروه شــیمیایی با ۴0 هزار 
و ۶۴۳ معامله بــه ارزش ۲ هــزار و ۳9۵ 
میلیارد ریال، گروه فلزات اساســی با ۲۵ 
هزار و ۵۲8 معامله به ارزش یک هزار و ۶۱۳ 
میلیارد ریال، گروه خودرو با ۳0 هزار و 8۱۲ 
معامله به ارزش یک هــزار و ۵9۲ میلیارد 
ریال، گروه فرآورده هــای نفتی با ۲۴ هزار 
و ۲۷۵ معامله به ارزش یک هــزار و ۵۶۲ 
میلیارد ریال و گروه اداره بازارهای مالی با 
۱۳ هزار و ۳۷0 معاملــه به ارزش یک هزار 
و ۴9 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها 

قرار گرفتند.
شــرکت فــوالد مبارکه اصفهــان با 
یک هــزار و ۵99 واحد، شــرکت پاالیش 
نفت بندرعبــاس با 9۳۳ واحد، شــرکت 
ســرمایه گذاری غدیــر بــا 8۲۱ واحد، 
شــرکت صنایع ســرمایه گذاری نفت و 
گاز و پتروشــیمی تأمین بــا ۷۴8 واحد و 
شرکت پاالیش نفت اصفهان با ۵۱9 واحد 
بیشــترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص 

کل داشتند.
در مقابل، شرکت صنعتی و معدنی گل 
گهر با ۳9۷ واحد، شرکت سرمایه گذاری 
دارویی تامین با 98 واحــد، بانک تجارت 
با 8۳ واحد، شرکت آلومینیوم ایران با ۶۷ 
واحد و بانک پارسیان با ۶۶ واحد بیشترین 

تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.

داد و ستد بیش از ۴ 
میلیارد برگه بهادار

شــاخص کل بــورس اوراق بهــادار با 
کاهش ۱۷008 واحدی به یک میلیون و 

۳۴0 هزار و ۱۲0 واحد رسید.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه 
)ســنا(، امروز تاالر شیشه ای در معامالت 
پنجمیــن و آخریــن روز کاری هفتــه 
)چهارشــنبه دهم آذرماه ۱۴00(، شاهد 
تداوم روند نزولی شــاخص های منتخب 
بود. به گونه ای که شاخص قیمت )وزنی-

ارزشی(، با کاهش ۴۲۱۷ واحدی معادل 
۱.۲۵ درصد به رقم ۳۳۲  هزار و ۳۱۱ واحد 

رسید.
شاخص کل هم وزن نیز، با افت ۴9۳۱ 
واحدی، عدد ۳۶۷ هــزار و ۵۶۳ واحد را به 
نمایش گذاشت. شاخص قیمت )هم وزن( 
نیز با کاهش ۳۱0۴ واحــدی به رقم ۲۳۱ 

هزار و ۳۶۳ واحد رسید.
همچنین شاخص ســهام آزاد شناور، 
۲0۷۴۶ واحد کاهش را رقم زد و به سطح 
یک میلیــون و ۷0۷ هزار واحد رســید. 
همچنین شاخص بازار اول با ۱۱۳۲۳ واحد 
کاهش به رقم یک میلیون و ۱۱ هزار واحد 
رسید و شــاخص بازار دوم نیز، با ۳۷8۴9 
واحد کاهش همراه بود و عدد دو میلیون و 

۶0۶ هزار واحد را به نمایش گذاشت.
بر اســاس این گــزارش، در معامالت 
امروز بورس تهــران، نمادهای معامالتی 
فارس، شپدیس، کگل، شســتا، تاپیکو و 
وغدیر با بیش ترین کاهش، تاثیر منفی در 
روند نزولی شــاخص کل بورس داشتند. 
در مقابــل، نمادهای معامالتی شــنفت، 
وتجارت و وپخش، بیش ترین تاثیر مثبت 

را در برآورد نماگر کل بورس داشتند.
با پایــان فعالیت بــازار ســرمایه در 
پنجمین روز کاری بورس در هفته جاری، 
معامله گران بــورس ۴ میلیــارد و ۲9۷ 
میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب ۳80 
هــزار و ۷8۴ نوبت معامله و بــه ارزش ۳0 

هزار و ۵8۴ میلیارد ریال داد و ستد کردند.
در بــازار امــروز، بیشــترین افزایش 
قیمت متعلق به نماد دیران )ایران دارو( با 
۵ درصد رشــد و پس از آن، نمادهای شفا، 
غبهنوش، شــنفت و فرآور بود. همچنین 
نماد معامالتی ولیز )لیزینگ ایران ( با 8.۳۷ 
درصد، بیشترین کاهش قیمت را داشت 
و پس از آن نیز، نمادهای لپارس، کسرام، 

ساربیل و کساوه قرار گرفتند.

خبر

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران اعالم کرد:

عبور صنایع از زمستان با توزیع عادالنه قطعی گاز

 بانک جهانی پیش بینی کرد؛

ظرفیت اسمی ۳۵۱۵ تنی الستیک تا سال ۲۰۲۵

افزایش مصرف خانگی و کاهش فشار گاز در زمستان برهیچ کس 
پوشیده نیســت اما قطعی گاز نباید فقط گریبانگیر یکی دو صنعت را 
بگیرد، بلکه ایجــاد چنین محدودیتی در واحدهــای تولیدی باید به 
صورت عادالنه بین صنایع بزرگ توزیع شود که کشور بتواند با حداقل 

خسارت از زمستان عبور کند.
»سید رسول خلیفه سلطانی«، دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران در گفت و گو با پایگاه خبری بازار ســرمایه ایران )سنا( به قطعی 
احتمالی گاز در کشور و تاثیر آن در واحدهای تولیدی سیمان و فوالد 
اشاره کرد و گفت: برخی از صنایع در کنار قطعی گاز قادر به استفاده از 
مازوت هستند که این امر باعث می شود تا از ضرر وزیان های هنگفت در 

این واحدهای صنعتی به دلیل تداوم تولید جلوگیری شود.
وی اظهار داشت: در مقابل در این میان بسیاری از واحدهای تولیدی 
وجود دارند که به هیچ عنوان اســتفاده از سوخت دوم برای آنها مقدور 
نیست؛ بنابراین قطعی گاز و تاثیر آن بر روند تولید آنها منجر به ضرر و 

زیان هنگفت این واحدها می شود.
خلیفه سلطانی خاطرنشان کرد: برخی از واحدهای تولیدی از مازوت 
به عنوان پیش گرم در کوره نورد استفاده می کنند که از این طریق می 

توانند پاسخگوی قطعی گاز و استمرار تولید باشند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با تأکید بر عدم امکان استفاده 
از مازوت در برخی از واحدهای تولیدی اشــاره کرد و افزود: متاسفانه 
واحدهای تولیدی که مشغول به تولید آهن اسفنجی هستند، استفاده 
از مازوت برای آنها مقدور نیســت؛ بنابراین قطعی گاز این صنایع را با 

مشکل مواجه می کند.
وی با بیان اینکه گاز در آهن اســفنجی به عنوان سوخت محسوب 
نمی شود بلکه از آن به عنوان خوراک استفاده خواهد شد، گفت: در این 
واحدها قطعی گاز باعث تعطیلی خط تولید و نیز ضرر و زیان های بسیار 
سنگین این واحدها می شــود؛ به همین دلیل بهتر است هر چه زودتر 
برای این واحدها تصمیمات جدی در راستای جلوگیری از قطعی گاز 

آنها اتخاذ شود.
خلیفه سلطانی تاکید کرد: همیشه قطعی گاز در زمستان یا قطعی 
برق در تابستان، واحدهای تولیدی را با مشــکل اساسی روبرو کرده و 

باعث ایحاد مشکل اساسی در تولید و کمبود کاال در بازار شده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ادامه داد: اکنون هشدارهایی 
مبنی بر قطعی گاز به برخی از واحدهای تولیدی داده شده است اما در 

هر صورت در زمستان باید برنامه ریزی هایی برای جلوگیری از قطعی 
گاز و تغییر نحوه فعالیت واحدها صورت گیرد.

وی اظهار داشت: برنامه ریزی انجام شــده باید به گونه ای باشد که  
میزان مصرف گاز در همه صنایع به نسبتی مشخص کاهش یابد و بهتر 
است قطعی گاز  نیز به صورت عادالنه و منصفانه در میان همه واحدهای 
تولیدی توزیع شود تا شــاهد تعطیلی فعالیت تولیدی فقط یک واحد 

صنعتی نباشیم.
خلیفه سلطانی اعالم کرد: قطعی گاز نباید فقط گریبانگیر صنایع 
فوالدی و سیمانی باشــد بلکه ایجاد چنین محدودیتی در واحدهای 

تولیدی باید شامل حال شرکت های پتروشیمی شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ادامه داد: براساس صحبت 
های انجام شــده قطعــی گاز در واحدهای پتروشــیمی باید بیش از 
دیگر واحدهای تولیدی فوالد یا سیمان در اولویت قرار بگیرد، چراکه 
کمبود سیمان در بازار ســبب اثرگذاری آن در بازار داخلی می شود و 
در مقابل قطعی گاز در واحدهای پتروشــیمی به دلیل صادرات محور 
بودن محصوالت این واحدها نمی تواند چنــدان تاثیر زیادی را در بازار 
داخلی ایجاد کند.وی در پایان گفت و گوی خود با سنا اعالم کرد: به هیچ 
عنوان نباید اعالم شود که گاز واحدهای فوالدی و سیمانی در زمستان 
به منظور جبران کمبودهای در نظر گرفته شــده قطع می شــود اما 
پتروشیمی ها می توانند ادامه دهنده فعالیت های تولیدی خود باشند، 
در این زمینه باید به طور قطع، اقدام پیشــگیرانه ای صورت گیرد تا در 

بازار داخلی دچار مشکل نشویم.

بانک جهانی پیش بینی کرده تا سال ۲0۲۵، ظرفیت اسمی تولید 
الســتیک در جهان ۳۵۱۵ تن، عرضه جهانــی ۲۵۴۲ تن و تقاضای 

جهانی ۲۴9۶ تن خواهد بود.
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اگر شرکت های تولید کننده 
تایر، الســتیک های بزرگ تری را تولید کنند، حاشیه سود بیشتری 
نسبت به شرکت هایی که الستیک موتور و یا دوچرخه تولید می کنند، 
کسب خواهند کرد، به پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( گفت: با توجه 
به چشــم انداز آینده نســبت به مصرف خودرو در کل جهان، نیاز به 
استفاده از الســتیک های مرغوب و با کیفیت بسیار مورد توجه است.

محمد جواد عبداللهی افزود: حاشیه سود ناخالص صنعت تایر حدود 
۲۲ درصد است و نسبت به شرکت های پتروشیمی که در بورس، سهام 
آنها معامله می شود، حاشیه سود کمتری دارد و همچنین حاشیه سود 
عملیاتی این صنعت  ۱9 و حاشیه سود خالص آن ۱۷ درصد است.این 
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بزرگترین تولید کنندگان الستیک 
در جهان همچون میشلن،گودیر، بریجســتون،پیرلی، کونتیننتال، 
یوکوهاما، دانلوپ، هانکوک، کوپر و بی اف گودریچ، اظهار کرد: بخش 
عمده ای از الستیک های دنیا توسط این شرکت ها تولید می شود و بانک 
جهانی پیش بینی کرده تا سال ۲0۲۵، ظرفیت اسمی تولید الستیک 

در جهان ۳۵۱۵ تن، عرضه جهانی ۲۵۴۲ تن و تقاضای جهانی ۲۴9۶ 
تن خواهد بود.به گفته عبداللهی؛ شرکت های تولید کننده الستیک در 
ایران به ترتیب شامل بارز، دنا، کویر تایر، آرتا، وین تایر، ایران تایر، پارس 
و کیان تایر اســت که با توجه به نیازهای موجود، در آینده ای نزدیک 
شاهد تقاضای بزرگ برای تایر در کشور وجود دارد و شرکت های بزرگ 
می توانند فروش خود را به خوبی انجام دهند.وی خاطر نشان کرد: به 
طور معمول در شــرایطی که افزایش قیمت هم در این صنعت وجود 
دارد، می توان آینده خوبی را برای شرکت های تولیدکننده در کشور و 

همچنین برای این صنعت در جهان پیش بینی کرد.

هر سال در ایام تقدیم بودجه به مجلس، گمانه 
زنی هایی در خصوص اعــداد و ارقام بودجه مطرح 
می شــود اما این اعداد و ارقام قطعی نیست و قطعا 

روی کلیت بازار اثر منفی غیر واقعی خواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه )ســنا(، 
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهــادار در گفتگو با 
خبرنگاران رســانه ملی درباره آغاز گمانه زنی های 
سهامداران درباره بودجه سال آینده گفت: امسال 
هم این گمانه زنی ها در چند روز اخیر توسط فعاالن 
بازار رصد شــده و در نتیجه اثراتی روی معامالت 
سهام و قیمت های آن داشته است، اما واقعیت این 
است که گمانه زنی ها دقیق نیست و زمان زیادی تا 

تصویب بودجه در مجلس باقی مانده است.
مجید عشقی افزود: اعداد و ارقام بودجه ای باید 
ابتدا در دولت و ســپس در مجلس به صورت دقیق 
کارشناسی و بررسی شود و در نهایت، در خصوص 

این اعداد تصمیم گیری خواهد شد.
وی گفت: اعداد و ارقام مطرح شده دقیق نیست 
و با قاطعیت عرض می کنم که بــا دولت و مجلس 
رایزنی کرده ایم تا تصمیماتی که در نهایت گرفته 
خواهد شد، به نفع سرمایه گذاران و سهامداران باشد 
چراکه نوسانات زیاد در این اعداد و ارقام بودجه ای 
باعث می شود وضعیت شــرکت ها متالطم شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: دولت نیز 
عزم و اراده جدی دارد که تصمیمات اتخاذ شده در 
نهایت به نفع شرکت ها باشد و در خصوص بعضی 
از ارقام بودجه مثل قیمت خوراک یا حقوق معادن 
باید بگویم که این اعــداد به صورت فرمولی تعیین 
می شوند و در طول زمان به واسطه نوسانات قیمت 
جهانی و آیتم های مختلف تغییر می کند و طبیعتاً 
فروش شرکت ها نیز متناسب با همین اعداد تغییر 
می کند و لذا در ســودآوری نهایی شــرکت ها اثر 
چندانی نــدارد و بعضاً باعث افزایش ســودآوری 

شرکت ها می شود.
عشــقی گفت: این تحــوالت را از نزدیک رصد 
می کنیم تا بتوانیم در نهایت تصمیماتی اتخاذ کنیم 
که کاماًل با سودآوری شــرکت ها هماهنگ باشد و 

ضرری به آن ها نزند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بودجه 
در حال بررسی در دولت اســت و پس از دولت وارد 
کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی 
شــده و آنجا مورد بررسی بیشــتر قرار می گیرد و 
تصمیم نهایــی در خصوص اعــداد و ارقام بودجه 
گرفته نشــده، اما رایزنی هایی با دولت داشــته ایم 
و دولت نیز مصمم اســت با توجــه به جمعیت ۶0 
میلیونی سهامداران بورس، تصمیماتش حتماً به 

سود سهامداران باشد.
رئیس سازمان بورس با اشــاره به اتفاقات اخیر 
ناشــی از قیمت گذاری دســتوری خودرو گفت: 
قیمت گذاری دســتوری در خیلی از صنایع حذف 
شــده و فقط در چند صنعت گرفتــار این موضوع 
هستیم، اما در دولت تصمیمات خوبی گرفته شده 

و به امید خدا در چند روز آینده اجرایی خواهد شد.
وی در خصوص خودرو هم گفت: مشــخصاً در 
خصوص نحوه اجــرای آن ناهماهنگی پیش آمد 
که مشکل هم اکنون حل شــده و نحوه اجرای آن 
به نحوی است که در نهایت هم مصرف کننده و هم 
سهامداران سود خواهند برد و تولید کنندگان هم 
می توانند نفسی بکشند و در نهایت به افزایش تولید 
منجر خواهد شد و تصمیمات اتخاذ شده به نفع بازار 

خواهد بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص 
نرخ خوراک پتروشیمی نیز گفت: در این زمینه نیز 
فرمول مشخصی از چند سال گذشته وجود داشته 
که تعیین نرخ خوراک بر اساس آن انجام می شده 
و این فرمول با افزایش قیمــت جهانی و تغییرات 

قیمت های داخلی تغییر می کند.
عشقی افزود: از ابتدای ســال تا االن هم قیمت 
خوراک پتروشیمی ها افزایش طبیعی داشته است، 
اما در نهایت محصوالت آن هــا هم افزایش قیمت 
داشتند که در نهایت آسیبی به سودآوری شرکت ها 
نخورده اســت بنابرایــن در تعیین نــرخ خوراک 
پتروشیمی ها تصمیم جدیدی گرفته نخواهد شد، 
اما در بحث سوخت پتروشیمی ها و فوالدی ها گمانه 
زنی هایی صورت گرفته که، چــون جداول بودجه 
هنوز منتشر نشده پیگیر هستیم که این تصمیمات 

به سودآوری شرکت ها آسیبی وارد نکند و معتقدیم 
هر چه فروش شــرکت ها افزایش یابد بهای قیمت 
تمام شــده هم افزایش می یابد لــذا نگرانی بابت 
سودآوری شرکت ها برای امسال و حتی سال آینده 

نخواهیم داشت.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهــادار گفت: با 
اطمینان می گویم که روند سودآوری شرکت های 
تحت پوشش بورس تا پایان سال ادامه دارد و با توجه 
به رویکرد و تصمیمات اخیر دولت، این روند در سال 

آینده هم ادامه خواهد داشت.
آقای مجید عشــقی در ادامــه مصاحبه افزود: 
گزارش هشت ماهه شرکت های بورسی هم اکنون 
روی سایت کدال منتشر شــده که طبق آنها، تمام 
شرکت ها وضعیت بسیار مناســبی دارند و حتی 
خیلی از شرکت ها، ۱00 درصد بیشتر از مدت مشابه 
سال قبل فروش داشته و ســودآوری خوبی دارند و 
نسبت  P/E بازار بسیار کاهش یافته و عددها برای 

خرید بسیار جذاب هستند.
وی افزود: عاملی که باعث شــد بــازار با کمبود 
خریدار مواجه شود وجود ابهاماتی است که مطرح 
می شود، اما به سهامداران اطمینان می دهیم روند 
سودآوری شــرکت ها تا پایان ســال ادامه خواهد 
داشت و با توجه به رویکرد و تصمیمات اخیر دولت، 
این روند سودآوری تا پایان ســال آینده هم ادامه 

خواهد داشت.
عشقی گفت: ســهامدار حق دارد نگران باشد 
چرا که ابهام، اعتماد سرمایه گذار را از بین می برد، 
اما دولت در خصوص حمایت از ایــن بازار مصمم 
اســت و ما نیز مکاتبات متعددی با وزارتخانه های 
مختلــف ذیربــط داشــته ایم تــا در خصــوص 

سیاست گذاری هایی که می تواند روی بازار سرمایه 
اثر بگذارد، به نحوی عمل کنند که این بازار آسیب 

نبیند و سیاست ها نیز شفاف باشد.
وی افزود: در موضوع پاالیشگاه ها نیز مکاتباتی 
داشته ایم تا صورتحساب های آن ها شفاف و به موقع 
منتشر شود و این موضوع را از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نیز پیگیری کردیم تا نگرانی بابت سودآوری 

شرکت ها تا پایان سال از بین برود.
به گفته رئیس سازمان بورس، با وجود قطع برق 
در فصل تابستان گذشته، درآمد و فروش شرکت ها 

نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
وی همچنین با اشاره به اینکه گمانه زنی هایی 
در خصوص تاثیر قطع گاز و برق روی صنایع وجود 
دارد افزود: در این زمینه باید اثرات واقعی آن دیده 
شــود چرا که با وجود مشــکالتی که برای برخی 
شــرکت ها به وجود آمد، وضعیت آن ها مناســب 

است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از 
عرضه اولیه های جذاب در آینده نزدیک خبر داد که 
در زمینه سهام شرکت های استارتاپی، دانش بنیان 
و فناوری محور انجام می شود و گفت: در خصوص 
پاالیشگاه ها و صنایع مختلف نیز عرضه های اولیه 
زیادی در صف داریم که متناســب با کشش بازار 
انجام خواهد شــد چراکه ما معتقدیم نباید فشار 
مضاعفی به بازار بیاوریم و به تناســب کشش بازار، 

عرضه های اولیه انجام خواهد شد.
وی افزود: با رفع ابهامات موجود و جلب اطمینان 
سرمایه گذاران، بازار کشش بیشتری پیدا خواهد 

کرد.
عشقی همچنین درخصوص انتشار صورت های 
مالی بانک ها روی ســایت کدال نیز گفت: کمیته 
مشــترکی با بانک مرکــزی در خصوص پیگیری 
مسائل بازار ســرمایه داریم چرا که بخش زیادی از 
این بازار، تحت تاثیر سیاســت های بانک مرکزی 
است و یکی از تدابیر اندیشیده شده و یکی از مباحث 
اصلی این کمیته، شــفاف سازی صورت های مالی 

بانک هاست.
وی افزود: در موضوع تسعیر نرخ ارز دارایی های 
ارزی بانک ها، یکی از تصمیمات جدی ســازمان 
بورس این بود که با توجه به مســائلی که این امر در 
دو سال گذشته ایجاد کرده، این نرخ اصالح شود و با 
رایزنی های انجام شده به نقطه مشترکی رسیده ایم 
و فقط چند نکته کارشناسی وجود دارد که در آینده 
نزدیک حل خواهد شد تا نرخ تسعیر را اصالح کنیم 
که این امر در نهایت به نفع شفافیت بانک ها و بازار 

سرمایه خواهد بود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:

خبرهای خوب بورسی؛ از حذف قیمت گذاری دستوری تا عرضه اولیه های جذاب  

شاخص بورس تهران در معامالت امروز با افت ۴ هزار و ۱8۳ واحد 
به سطحی بیش از یک میلیون و ۳۶۳ هزار واحد رسید.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )ســنا(، امروز هشتم آذر ماه 
۱۴00، شاخص کل هم وزن با کاهش حدود 8۲۱ هزار واحد به حدود 

عدد۳۷۴ هزار و ۱۶۷ واحد رسید.
شــاخص قیمت هم وزن نیز با افت حــدود۵۱۷ هزار واحد 

در ســطح  ۲۳۵ هــزار و ۵۲0 واحدی آرام گرفــت. همچنین، 
شــاخص بازار اول با کاهــش ۳ هزار و 988 واحــدی در کانال 
یک هزار و ۲۵ واحدی قرار گرفت و شــاخص بــازار دوم نیز با 
افت حدود ۵ هزار و ۵۱۶ واحدی، عــدد ۲ میلیون و ۶۶۴ هزار 

واحدی را نمایش داد.
بر اســاس این گزارش، گروه خودرو با حدود ۲ هزار و ۳۲8 میلیارد 

ریال بیشترین ارزش معامالت امروز را به خود اختصاص دادند و پس از 
آن گروه شیمیایی و گروه فلزات اساسی به ترتیب رتبه دوم و سوم را در 

این خصوص به خود اختصاص دادند.
براین اســاس، امروز در حدود ۳9۵ هزار و ۲۳۳ نوبت معامالتی، 
حدود ۳ میلیارد و ۶99 میلیون برگــه اوراق بهادار به ارزش حدود ۲8 

هزار و ۲۳۵ میلیارد ریال در بورس معامله شد.

»خودرویی ها« در راس معامالت تاالر شیشه ای گروه شیمیایی در صدر 
گروه های بورسی

در جریــان معامالت امروز )شــنبه، 
ســیزدهم آذرماه(، شــاخص کل بورس 
تهران با کاهش ۵ هــزار و ۳۳۷ واحدی به 
رقم یک میلیون و ۳۳۴ هزار واحد رسید 
و شــاخص هم وزن با ۴ هزار و ۶۵۲ واحد 
کاهش، به رقم ۳۶۲ هــزار و 908 واحد را 

به ثبت رساند.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه 
)ســنا(، برپایه معامالت نخســتین روز 
معامالتی هفته، بیش از ۴ میلیارد و ۲90 
میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۳0 هــزار و ۴۴۲ میلیــارد ریال در 

بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد.
شاخص بازار اول کاهش ۵ هزار و ۱0۵ 
واحدی و شاخص بازار دوم، کاهش ۶ هزار 

و 98۴ واحدی را تجربه کردند.
همچنین گروه شــیمیایی با ۴۳ هزار 
و ۴0۵ معامله بــه ارزش ۲ هــزار و 9۷۶ 
میلیارد ریال، گروه خودرو بــا ۲9 هزار و 
۷۱0 معامله به ارزش ۲ هزار و ۱0۱ میلیارد 
ریال، گروه فلزات اساسی با ۳۲ هزار و ۵۲ 
معامله به ارزش یک هــزار و ۷۴۵ میلیارد 
ریال، گروه بانک هــا با ۲0 هــزار و ۳9۵ 
معامله به ارزش یک هــزار و ۴8۷ میلیارد 
ریال و گروه فرآورده های نفتی با ۲۴ هزار 
و ۲89 معامله به ارزش یــک هزار و ۴۷9 
میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار 
گرفتند.شرکت پاالیش نفت بندرعباس با 
۵0۴ واحد، شرکت پاالیش نفت اصفهان 
با ۴۵۳ واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر 
با ۲88 واحد، شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس با ۲8۷ واحد و شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان با ۲۱9 واحد بیشــترین 

تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند.
در مقابــل، بانک ملت بــا ۵9۵ واحد، 
بانک تجــارت بــا ۳80 واحد، شــرکت 
مخابرات ایــران با ۳۷۵ واحد، شــرکت 
بانک صادرات ایران بــا ۳۵۵ واحد و بانک 
پاســارگاد با ۳۱۱ واحد بیشــترین تاثیر 

منفی را بر شاخص بورس داشتند.

درج نماد یک شرکت 
بیمه ای در سامانه پس از 

معامالت
شرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تســویه وجــوه از درج نماد بیمه 
پردیس در سامانه پس از معامالت خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( 
و به نقل از سمات، بر اساس اطالعیه صادر 
شده از سوی سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تســویه وجوه، درج نماد شرکت 
بیمه پردیس ۵0 درصد تادیه »ذتاس ۲۷« 
در ســامانه پس از معامالت انجام گرفت.

بر اساس اطالعیه منتشر شده، درج نماد 
»ذتاس ۲۷« متعلق به بیمه پردیس ۵0 
درصد تادیه با ســرمایه ۳ میلیارد  سهم، 
میزان ســهام قابل پذیره نویســی 8۲۵ 
میلیون سهم، میزان سهام هیات موسس 
۲ میلیارد و ۱۷۵ میلیون سهم در سامانه 
پس از معامالت صورت گرفت.همچنین 
بر اســاس این اطالعیه کد پذیره نویسی 
»پــذی0۱۱۵0« و نام کارگــزار پذیره 
نویس، »کارگــزاری آراد ایرانیان« اعالم 

شده است.

جلسه »شورای مشورتی« 
با موضوع »اولویت های 

پژوهشی سازمان بورس و 
اوراق بهادار« برگزار شد

امروز، دهم آذرماه جلســه شــورای 
مشــورتی ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار با حضور رؤســای فعلی و ســابق 
ســازمان، اعضاء هیئت مدیره و برخی 
از صاحبنظــران بازار ســرمایه برگزار 
شــد.به گزارش پایــگاه خبــری بازار 
ســرمایه )ســنا(، در جلســه شورای 
مشورتی ســازمان بورس و اوراق بهادار 
،  اولویت های پژوهشــی سازمان توسط 
جناب آقای دکتر قوام ارائه شد و اعضای 
به بیان نکات خود دربــاره اولویت های 
پژوهشی پرداختند.این جلسه با حضور 
آقایان مجید عشــقی رئیس ســازمان 
بورس و اوراق بهادار، شــاپور محمدی و 
حســن قالیباف اصل روسای سابق این 
ســازمان، اعضای هیأت مدیره سازمان 
بــورس اقایــان فــرج زاده و ناصرپور و 
آقای نوری بروجردی معاون اقتصادی 
دادســتان کل کشــور و آقای مساحی 
مشــاور و دســتیار ویژه رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهــادار و خانم صفاریان 
سرپرســت مرکز پژوهش، توســعه و 
مطالعات اســالمی آقای محمدحسین 
قــوام، عضو و دبیر شــورای مشــورتی 
سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.
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شنبه   13 آذر 1400 
  سال هفتم

حضور پرشور وبانک در کیش اینوکس

تفاهم  نامه بانک صادرات ایران با هلدینگ پتروشیمی خلیج  فارس امضا شد

نسبت به سال گذشته رقم خورد؛
رشد ۸۳ درصدی پرداخت وام ازدواج در بانک صادرات ایران

نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی 
در جزیره کیش به نیمه راه خود رسید.

به گــزارش روابط عمومی گروه توســعه ملی، 
ســیزدهمین نمایشــگاه بورس، بانــک، بیمه و 
خصوصی سازی، طی مراسمی با حضور دبیر شورای  
عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی 
و چند تن از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی و 
ســایر مدیران و مقامات حوزه بورس، بانک، بیمه 
و خصوصی سازی آغاز به کار کرد. شرکت سرمایه 
گذاری گروه توسعه ملی نیز با حضور پرشور خود در 
این نمایشگاه به همراه شرکت های دیگر خانواده 
بزرگ گروه توسعه ملی، پذیرای مسئولین، مدیران 

بازار ســرمایه و نظام بانکی، بیمــه ای و خصوصی 
سازی و همچنین سایر بازدیدکنندگان محترم بود.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، دبیر شورای  
عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به 
بیان موضوعاتی در خصوص اهمیت این نمایشگاه 
و رویدادهایی از این قبیــل پرداخته و گفت: هدف 
اصلی از برگزاری این نمایشگاه، آشنایی با خدمات و 
دستاوردهای فعاالن این حوزه بود. شما جهادگران 
عرصه جنگ اقتصادی هستید و کشور و مردم ما به 

زحمات و تالش های شما وابسته هستند.
در ادامه، ایشان به همراه سایر مسئولین حاضر،  
از غرفه گروه توسعه ملی بازدید کرده و با مدیران این 

شرکت به گفت و گو پرداختند.
سپس دکتر بابک سعیدی، مدیرعامل »وبانک« 
به همراه دکتر امیر تقی خان تجریشی نائب رییس 
هیات مدیره وبانک در نمایشگاه حضور یافته و ضمن 
بازدید از نمایشگاه، پذیرای میهمانان این رویداد در 

غرفه گروه توسعه ملی بودند.
گفتنــی اســت چندیــن تــن از نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی و مدیران بازار سرمایه، 
پیشکسوتان، اصحاب رســانه و بازدید کنندگان 
در غرفه گروه توســعه ملی حضور یافته و به بحث 
و تبادل نظــر در خصوص موضوعــات مربوط به 
نمایشگاه نظیر بازار سرمایه، فضای سرمایه گذاری، 

خصوصی ســازی و واگذاری های دولتی، بانک و 
بیمه پرداختند.شایان ذکر است در این نمایشگاه، 
مدیران عامل خانواده گروه توســعه ملی نیز ضمن 
حضور در غرفه وبانک، از نمایشــگاه بازدید کردند. 
مدیرعامل گروه توسعه صنایع بهشهر، مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری و توســعه صنایع سیمان، 
مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری توسعه نگاه 
پویا ، مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری مدیریت 
ســرمایه مدار از حاضرین در این نمایشگاه بودند. 
ســیزدهمین نمایشــگاه بورس، بانــک، بیمه و 
خصوصی ســازی )کیش اینوکــس( از 8 آذرماه 

۱۴00 آغاز  شده و تا ۱۱ آذرماه ۱۴00 ادامه دارد.

بانک صادرات ایران در پــی رونمایی از طرح جدیــد »پتروصاد« 
برای تأمین مالــی مگاپروژه های صنعت نفت، گاز و پتروشــیمی در 
هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی 
و سیزدهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور، با هلدینگ 
پتروشیمی خلیج فارس تفاهم نامه تامین مالی ۱۵0 میلیون یورویی و 

۲00 هزار میلیارد ریالی امضا کرد.
به گزارش اقتصادآنالین، امیر یوسفیان، نایب رییس هیات مدیره 
بانک صادرات ایران پــس از امضای این تفاهم نامه بــا جعفر ربیعی، 
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در تشریح ظرفیت ها 
و اهداف طرح جدید »پتروصاد« اظهار کــرد: این طرح در مرحله اول 
برای تامین سرمایه مورد نیاز پروژه های دارای اولویت در صنعت نفت، 
گاز و پتروشیمی از طریق منابع بانکی، اعتبارات اسنادی، منابع بانک 
در شعب خارج از کشــور، منابع صندوق توسعه ملی و منابع حاصل از 
انتشار اوراق صکوک توسط شرکت تامین سرمایه مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت.امیر یوسفیان در مراسم امضای تفاهم نامه بانک صادرات 
ایران با هلدینگ خلیج فارس در محل غرفه این بانک در کیش اینوکس 
۲0۲۱، درباره این محصول افزود: شــاخصه مهــم دیگر »پتروصاد« 
تســهیل عملیات و کاهش هزینه های تامین مالی شرکت ها است؛ به 
طوری که در این طرح، انواع تسهیالت در قالب عقود اسالمی، گشایش 
اعتبارات اســنادی ریالی برای گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و 

شرکت های معرفی شده تا سقف ۱۵0 میلیون یورو و ۲00 هزار میلیارد 
ریال )شامل تسهیالت و تعهدات( در چارچوب قوانین و مقررات جاری 
بانک و ضوابط ابالغی بانک مرکزی توسط بانک صادرات ایران پرداخت 
خواهد شد.وی همچنین از گشــایش اعتبارات اسنادی ریالی داخلی 
دیداری و مدت دار برای خرید مواد اولیه شرکت های فعال گروه صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس تا ســقف ۵0 هزار میلیارد ریال و گشایش 
اعتبارات اسنادی ریالی در قالب طرح طراوت توسعه تا سقف ۵0 هزار 
میلیارد ریال برای اجرای طرح های نوســازی، بهسازی و جایگزینی 
ماشین آالت، تجهیزات خطوط تولید و تأسیســات با اعمال تخفیف 

کارمزد تا سقف ۳0 درصد نرخ های مصوب در این حوزه خبر داد.

یوســفیان با اعالم این که بانک صادرات ایران در قالب این طرح از 
تسهیالت ارزی شعب خارج از کشور هم برای پرداخت به شرکت های 
این حوزه اســتفاده خواهد کرد، افزود: عملیات انتقــال ارز به منظور 
تســهیل و کاهش هزینه ها بــا کمترین نرخ کارمزد توســط صرافی 
بانک صادرات ایران صــورت خواهد گرفت. همچنیــن در این طرح 
پیشنهادهای ویژه ای توسط شرکت تامین ســرمایه، صرافی سپهر و 
بیمه سرمد به شرکت های مورد نظر با شرایطی کامال رقابتی و به صرفه 

ارائه خواهد شد.
نایب رییس هیأت  مدیره بانک صــادرات ایران تاکید کرد: به دنبال 
این هستیم که با اســتفاده از تمامی ظرفیت های بانک و شرکت های 
زیرمجموعه، در خدمات تامین مالی بانک صادرات ایران در حوزه نفت، 

گاز و پتروشیمی جهشی چشمگیر صورت گیرد.
یوســفیان ارائه خدمات متنوع از جمله امکان سنجی برنامه های 
کسب وکار، تشکیل صندوق پروژه، انتشار انواع اوراق بهادار با حداقل 
کارمزد در بازار سرمایه و پذیرش ارکان مشاور در زمینه عرضه، ضمانت، 
تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی توسط تامین ســرمایه سپهر و ارائه 
طرح منحصر به فرد انواع پوشــش خدمات بیمه ای مورد نیاز در حوزه 
انرژی، مهندسی، مسئولیت، آتش سوزی، حمل و نقل، اعتباری، اموال 
و درمان توسط بیمه سرمد و همچنین تسهیل نقل و انتقاالت ارزی را از 

قابلیت های »پتروصاد« برشمرد.

وام قرض الحســنه ازدواج و تهیــه جهیزیــه 
پرداخت شده توسط بانک صادرات ایران در هشت 
ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 8۳ 

درصد افزایش یافت.
به گــزارش اقتصــاد آنالیــن، پرداخــت وام 
قرض الحســنه ازدواج و تهیه جهیزیه در این بانک 
همچنان به عنوان یکی از مسئولیت های اجتماعی 
برای حمایت از تشــکیل خانواده بــا جدیت مورد 
توجه قرار دارد؛ به طوری که در 8 ماهه اول ســال 

جاری 98 هــزار و ۶89 فقــره وام ازدواج به ارزش 
8۴ هزار و 8۲۳ میلیارد ریال توســط این بانک به 
متقاضیان پرداخت شده و  از نظر ارزشی از رشد 8۳ 

درصدی برخوردار بوده است.
بنا به این گــزارش بانک صادرات ایــران در این 
مدت، 98 هزار و ۶89 فقره وام قرض الحسنه ازدواج 
و تهیه جهیزیه به عروس و دامادها پرداخت کرد که 
نسبت به هشت ماه ابتدای سال گذشته، ۱۱ درصد 

افزایش داشت.

پرداخــت وام قرض الحســنه ازدواج و تهیــه 
جهیزیه در بانک صادرات ایران در ســال های اخیر 
با جدیت دنبال می شــود؛  به نحوی که این بانک از 
ابتدای ســال ۱۳9۵ تاکنون بیــش از ۲۴۳ هزار 
میلیــارد ریــال وام قرض الحســنه ازدواج و تهیه 
جهیزیه پرداخته و تشــکیل خانواده را برای ۷۳۴ 

هزار نفر تسهیل کرده است.
گفتنی اســت بانک صــادرات ایــران در کنار 
پرداخت تســهیالت حمایتی قرض الحســنه در 

قالب وام های ضروری، بهسازی و نوسازی مسکن 
روستایی، وام مسکن اقشــار ویژه، آزادی زندانیان 
نیازمند، مشاغل خانگی به معرفی شدگان کمیته 
امداد و بهزیســتی، حمایت از کســب و کارهای 
آسیب دیده از کرونا، وام ودیعه مسکن و حمایت از 
بنگاه های کوچک و متوســط ، در سال گذشته 88 
هزار و ۶89 فقره وام قرض الحســنه ازدواج و تهیه 
جهیزیه به ارزش بالغ بر ۴۶ هزار و ۳۱۳ میلیارد ریال 

به متقاضیان پرداخت کرد.

مدیرعامل بانک ملی ایران در نخســتین جلسه 
پایش و بررســی عملکرد واحدهای بانک در تهران 

تاکید کرد که باید به سمت بانکداری جامع برویم.
به گزارش سرمایه گذاری آنالین؛  دکتر محمدرضا 
فرزین در این نشست که امروز با حضور عباس شفیعی 
رییس هیات مدیره، حسن مونسان عضو هیات عامل 
و معاون شــعب، روسای شــعب ادارات امور و شعب 
مستقل برگزار شد، اظهار کرد: باید بانکداری شرکتی 
را به طور کامل رصد کنیم و ساختار بانکداری سرمایه 

گذاری و بانکداری ثروت راه اندازی شود.
وی با اشاره بر اهمیت جذب منابع در بانک اظهار 
کرد: واحدها باید تمام تالش خود را برای جذب منابع 

به ویژه در ماه های پایانی سال به کار گیرند.
مدیرعامل بانک ملی ایــران با تاکیــد بر اینکه 
باید خود را برای اجرای طرح ملی مســکن و ســایر 
تکالیفمان آماده کنیم، تصریح کــرد: بانکی منابع 
خوب خواهد داشــت که تســهیالت خوبــی را نیز 
پرداخت کند. امید داریم به سطح تعادلی دست یابیم 

که بتوانیم سهم خود در بازار بانکی را حفظ کنیم.
فرزین ادامه داد: بانک ملی ایران با مشکالت عدیده 
ای دســت و پنجه نرم می کند که امیدواریم بتوانیم 
این مشکالت را مرتفع کنیم و بانک به جایگاه اصلی 
خود که همان ارایه خدمات مالی ارزنده به تمام اقشار 

مردم است، بازگردد.

تاکید مدیرعامل بانک ملی بر بانکداری جامع

مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد که ۳8 
شعبه این بانک در سراسر کشــور در هفت ماهه نخست امسال نزدیک به 
۱00 هزار میلیارد ریال تسهیالت به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت 
کرده اند.به گزارش اقتصاد آنالین؛  حبیب احمدی در نشســت مجازی با 
حضور ســیدعلی حســینی مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، کارکنان و 
روسای شعب این بانک به تشریح عملکرد هفت ماهه این شعب بانک توسعه 

صادرات پرداخت و گفت: در بخش اعطای تســهیالت ریالی در شعب، 99 
درصد از اهداف تعیین شده بانک محقق شــده که بالغ بر ۶۴ هزار میلیارد 
ریال بوده و نسبت به دوره هفت ماهه سال گذشته نیز رشدی ۲۷ درصدی 
را تجربه کرده است.وی میزان تســهیالت ارزی پرداخت شده را نیز ۲۱9 
میلیون دالر عنوان کرد و گفت: این میزان تســهیالت ارزی پرداخت شده 
توسط شعب بانک توسعه صادرات در مقایســه با هفت ماهه سال ۱۳99 

رشدی ۶ درصدی داشته و از نظر دسترســی به اهداف نیز رقم ۱۴9 درصد 
را به ثبت رسانده است.احمدی مانده تسهیالت ریالی در هفت ماهه نخست 
امسال را هم ۶۱0 هزار میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: از این میزان 9۷ هزار 
میلیارد ریال در بخش ریالی و ۳/۲ میلیارد دالر در بخش ارزی بوده است؛ 
این رقم در هم سنجی با هفت ماهه نخست سال ۱۳99 رشدی ۳۶ درصدی 

در بخش ریالی و رشد ۳ درصدی در بخش ارزی داشته است.

پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت توسط شعب بانک توسعه صادرات
خبرمیز خبر 

مدیرعامل بانک مهر ایران 
تغییر می کند

سید سعید شمسی نژاد مدیرعامل بانک 
قرض الحسنه مهر ایران می شود.

به گزارش اقتصاد آنالین ، ســید ســعید 
شمسی  نژاد مدیرعامل بانک مهر ایران خواهد 
شــد. شمســی نژاد قباًل عضو هیأت مدیره 
بانک قرض الحسنه رسالت بوده و تحقیقات 
مختلفی در حوزه اقتصاد اسالمی و بانکداری 

اسالمی داشته است.
گفتنی است از شــهریور ۱۳9۵ به بعد، 
مرتضی اکبری به  عنوان مدیرعامل بانک مهر 

ایران فعالیت می کرد.
بانک قرض الحســنه مهر ایران در ســال 
۱۳8۶ و با سهامداری ۱0 بانک بزرگ کشور 
تشکیل شــد. ســرمایه اولیه بانک ۱۵هزار 
میلیارد ریال بوده که با افزایش سرمایه سال 
۱۳99 بــه ۲۵هزار میلیارد ریال می رســد. 
همچنین مجمع عمومی سال ۱۳99 بانک 
افزایش سرمایه بانک به ۵0هزار میلیارد ریال 

را تصویب کرد.
این بانک اکنون با ۵۲۵ شــعبه در سراسر 
کشــور فعالیت می کند. منابع ایــن بانک با 
رشــد ۱۶ برابری در طول ۵ ســال گذشته 
به ۷۲0هزار میلیارد ریال رســیده اســت. 
همچنین این بانک در طول دو سال گذشته 
بیش از دو میلیون فقره تسهیالت در هر سال 

پرداخت کرده است.

وصول و رسوب حق بیمه 
توسط کارگزاران تخلف است

مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای 
بیمه مرکزی اعــالم کرد: وصول و رســوب 
حق بیمه توسط کارگزاران در فرآیند صدور 
یا قراردادهای منعقد شــده بیــن برخی از 
شــرکت های بیمه یا نماینــدگان تابعه با 
کارگزاران رسمی تخلف است و با متخلفان 

برخورد می شود.
به گزارش اقتصــاد آنالین، »محمد جواد 
آقاجری« گفت: پیــرو مغایرت های موجود 
در فرآیندهای صدور یا قراردادهای منعقده 
بین برخی از شرکت های بیمه و یا نمایندگان 
تابعه با کارگزاران رســمی بیمه مستقیم در 
بخشنامه ای موارد تخلف به شرکت های بیمه 

اعالم شد.  
براساس این بخشــنامه واگذاری اختیار 
دریافت حق بیمه به طور مستقیم یا در بستر 
الکترونیکــی از بیمه گذاران بــه کارگزاران 
رســمی و تاخیر در واریز وجــوه حق بیمه 
دریافتــی توســط نمایندگان به حســاب 

شرکت های بیمه تخلف است.
مغایــرت فرآیندهای صدور بــا مقررات 
و دســتورالعمل های جاری مبنی بر ایجاد 
دسترســی به سیســتم صدور و یا واگذاری 
کاربری صــدور به کارگزاران رســمی بیمه 
مسقیم و برخط توســط نمایندگان و شعب 
آن شرکت و متعاقباً پرداخت بخشی از هزینه 
صدور به این کارگزاران توســط شرکت های 

بیمه تخلف است.  
مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای 
بیمه مرکزی از شــرکت های بیمه خواست، 
ضمن بازنگری فرآیندهــای صدور و اصالح 
مفاد قراردادهای مرتبــط، از هرگونه وصول 
حق بیمه توســط کارگزاران و رسوب مبالغ 
حق بیمه نزد آنان و پرداخت بخشی از هزینه 
صدور توسط شرکت به کارگزاران جلوگیری 
کند و حق بیمه وصولی توسط نمایندگان نیز 
در روز دریافت، به حساب شرکت بیمه واریز، و 
نتیجه اقدامات انجام شده حداکثر ظرف مدت 
دو روز کاری به بیمه مرکزی منعکس شود.

همچنین اعالم شد، مسوولیت حسن اجرای 
مفاد این بخشنامه با مدیران عامل و واحدهای 
اجرایی ذیربــط بوده و در صورت مشــاهده 
موارد مغایر، وفق مقررات با کارکنان کلیدی، 
نمایندگان و کارگزاران مربوطه رفتار خواهد 

شد.

امکان صدور کارت نقدی 
هواداری پرسپولیس برای 

افراد کمتر از ۱۸ سال
امکان صدور کارت زیــر مجموعه نقدی 
هواداری پرســپولیس برای افــراد کمتر از 
۱8 ســال با مراجعه حضوری به شعب بانک 
گردشــگری فراهم شــد.به گزارش اقتصاد 
آنالیــن، در حال حاضــر عالوه بــر افتتاح 
حساب و صدور کارت بانکی هواداری باشگاه 
پرســپولیس و امکان افتتاح حساب قرض 
الحسنه پس انداز هواداری پرسپولیس برای 
هواداران زیر ۱8 ســال، با عنوان »روش ارائه 
خدمات کارت خانواده » صــدور کارت زیر 
مجموعه نقدی هواداری پرســپولیس برای 
افراد کمتر از ۱8 ســال امکانپذیر شــد.این 
گزارش حاکیســت: صدور کارت هواداری 
پرســپولیس در ســه رده حامــی، همراه و 
دوآتیشه که از آبان ماه سال گذشته از سوی 
بانک گردشــگری آغاز شده است، همچنان 

ادامه دارد.

 گزارش میزان سپرده ها
 و تسهیالت بانکی سال۱۴۰۰ 

منتشر شد 
میزان سپرده ها و تسهیالت بانکی تا پایان 
تیرماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته 
معــادل ۱۴.۳ و ۱۶.۵ درصــد افزایش یافته 

است.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایســنا، 
براســاس گزارش بانک مرکــزی از وضعیت 
کل مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی 
بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان 
در پایان تیر سال جاری، مانده کل سپرده ها به 
رقم ۴۴۲8 هزار و ۵00 میلیارد تومان رسیده 
است که نسبت به پایان ســال قبل و  مقطع 
مشابه در پارسال معادل ۱۴.۳ و ۴۴.8 درصد 

افزایش را نشان می دهد.
همچنین، باالترین مبلغ سپرده ها مربوط 
به اســتان تهران با مانده ۲۴۴۲ هزار و 900 
میلیارد تومــان و کم ترین مبلــغ مربوط به 
استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱0 هزار 

و 800 میلیارد تومان است.
عالوه براین، مانده کل تســهیالت در این 
زمان ۳۲۵۳ هزار و ۵00 میلیارد تومان است 
که نسبت به تیر و پایان سال گذشته به ترتیب 
معادل ۵۳.۱ و ۱۶.۵ درصد افزایش داشــته 

است.
طبق ایــن گــزارش، بیش تریــن مبلغ 
تسهیالت نیز مربوط به استان تهران با مانده 
۲۱۲۵ هزار  و ۴00 میلیارد تومان و کم ترین 
مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد 

معادل ۱0 هزار و ۲00 میلیارد تومان است.
نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر 
ســپرده قانونی 8۱.۵ درصد است که نسبت 
به مقطع مشابه در ســال قبل ۵ واحد درصد 
افزایش یافته و در مقایسه با پایان سال گذشته 
نیز ۱.۳ درصد افزایش داشته است که نسبت 
مذکور در استان تهران 9۵.۱ درصد و استان 

کهگیلویه و بویراحمد ۱0۶.8 درصد است.
در این گزارش، یکی از علل مهم باال بودن 
رقم تسهیالت و ســپرده ها در استان تهران 
استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و 
مؤسسات تولیدی سایر اســتان ها در استان 
تهران بیان شــده و عمده فعالیت های بانکی 
آنهــا از طریق شــعب بانک ها و مؤسســات 

اعتباری استان تهران انجام می شود.

بخشنامه بانک مرکزی؛
 خوش حساب ها 
پاداش می گیرند

بانک مرکــزی این بخشــنامه را با هدف 
ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد سیاســت  
های پولی، اعتباری و نظارتــی نظام بانکی و 
نیز تســهیل اجرای حکمی از مفاد فرم  های 
یکنواخت اعطای تسهیالت بانکی صادر کرده 

است.
به گزارش اقتصاد آنالیــن ، بانک مرکزی 
این بخشــنامه را با هدف ایجاد وحدت رویه 
در اجرای مفاد سیاســت های پولی، اعتباری 
و نظارتی نظــام بانکی و نیز تســهیل اجرای 
حکمی از مفاد فرم هــای یکنواخت اعطای 
تســهیالت بانکی صادر کرده است تا بانک ها 
بتوانند میزان بخشــودگی بخشــی از سود 
مســتتر در اقســاط تســهیالت در صورت 
بازپرداخت قبل از سررســید را محاســبه و 

تعیین کنند.
بنا بر این بخشــنامه، بازپرداخت اقساط 
تســهیالت اعطایی قبل از سررسید تنها در 
صورتی مشمول محاسبه بخشودگی بخشی 
از سود می شود که مبلغ پرداخت شده حداقل 
معادل مبلغ یک قســط کامل باشد و به مدت 
حداقل یک ماه زودتر از سررســید قســط به 
بانک                 یا موسسه اعتباری غیربانکی پرداخت 
شــود. افزون بر این، درصورتی که مشــتری 
اقدام به تســویه تمام یا قسمتی از بدهی خود 
پیش از موعد کند، بانک                و موسســه اعتباری 
غیربانکی موظف است حداقل 90درصد سود 
مستتر در اقســاط زودپرداخت را متناسب با 
مدت باقی مانده تا سررســید قسط یا اقساط 
پرداخت شــده به عنوان پاداش به مشــتری 
بازگرداند.عــالوه بــر ایــن، در گزارش های 
رسمی تاکید شده است که بازپرداخت اقساط 
تســهیالت اعطایی قبل از سررسید تنها در 
صورتی مشمول محاسبه بخشودگی بخشی 
از سود می شود که مبلغ پرداخت شده حداقل 
معادل مبلغ یک قســط کامل باشد و به مدت 
حداقل یک ماه زودتر از سررســید قســط به 
بانک                 یا موسسه اعتباری غیربانکی پرداخت 
شود. در نهایت اینکه در بخشنامه مذکور آمده 
است در صورتی که مشــتری، تمام یا بخشی 
از بدهی خــود را پیش از موعد تســویه کند، 
بانک                و موسســه اعتباری غیربانکی موظف 
است حداقل 90درصد سود مستتر در اقساط 
زودپرداخت را متناســب با مدت باقی مانده 
تا سررسید قســط یا اقســاط پرداخت شده 
به عنوان پاداش به مشــتری بازگرداند. برای 
اینکه بدانیم سیاست تشــویقی اخیر بانک 
مرکزی برای مشتریان جذاب و موثر خواهد 

بود یا نه باید منتظر روزهای آتی بود.
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  سال هفتم

اقتصاد کالن

خبر

میرتاج الدینی مطرح کرد؛
نظام هدفمندی یارانه ها 
و ارز ترجیحی در الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ باید تعیین 

تکلیف شود
نایب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس گفت: تکلیف مسایل اصلی اقتصادی 
کشور از جمله نظام هدفمندی یارانه ها، ارز 
ترجیحی، یارانه حمایتی برای معیشت مردم 
و ... در الیحه بودجه سال آینده تعیین تکلیف 

شود.
ســیدمحمدرضا میرتــاج الدینی نایب 
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
خانه ملت، با اشــاره به تقدیم الیحه بودجه 
ســال ۱۴0۱ کل کشــور طی هفته جاری 
به مجلس از ســوی دولت گفت: انتظار ما از 
دولت این است که ساختار بودجه سال آینده 
عملیاتی، واقعی و در راستای تحقق درآمدها 
تدوین شده باشد و کسری تراز عملیاتی این 

بودجه هر چه کمتر باشد، کاملتر خواهد بود.
وی ادامــه داد: تکلیــف مســایل اصلی 
اقتصادی کشــور از جمله نظام هدفمندی 
یارانه ها، ارز ترجیحی، یارانه حمایتی برای 
معیشت مردم و ... باید در الیحه بودجه سال 

آینده تعیین تکلیف شود.
میرتاج الدینی در خصوص برخی خبرها 
مبنی بر تعیین قیمت ۲۳ هزار تومانی برای 
نرخ تســعیر ارز در بودجه ســال آینده بیان 
کرد: تعیین ایــن نرخ شــکافی را در بحث 
ارزی بوجود می آورد و نشان می دهد، دولت 
سیاست کاهش ارز را دنبال می کند اما باید 
مراقب بود این رویکرد بسترهای رانت را در 

کشور بوجود نیاورد.

قاسمی:
کمیته  مشترک وزارت راه 
و شهرداری تهران برای 

نوسازی بافت های فرسوده 
تشکیل می شود

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه براساس 
آمار، ۶۱ هزار هکتار از اراضی شــهری کشور 
بافت فرسوده اســت، گفت: مقرر است برای 
به کارگیری این پتانسیل در تهران کمیته ای 

مشترک با شهرداری تشکیل دهیم.
رستم قاســمی وزیر راه و شهرسازی در 
گفت وگو با خبرنــگار خبرگزاری خانه ملت 
درباره اســتفاده از بافت های فرسوده برای 
ساخت مسکن، گفت: بافت فرسوده یکی از 
معضالت جدی کشور است، براساس آمارها 
۶۱ هزار هکتار از اراضی شهری کشور بافت 
فرسوده است و حدود ۱۲ میلیون نفر در این 

مناطق زندگی می کنند.
عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه 
در قانون جهش تولید مسکن توجه بیشتری 
به بافت های فرســوده شده اســت، افزود: 
استفاده از این ظرفیت در دستورکار وزارت 
راه و شهرسازی قرار دارد.وزیر راه و شهرسازی 
ادامــه داد: مقرر اســت برای بــه کارگیری 
این پتانســیل در تهران کمیته ای مشترک 
با شــهرداری تشــکیل دهیم. برای برخی 
شهرستان ها مانند زاهدان و چابهار نیز این 

موضوع آغاز شده است

صالحی:
وزارت صمت و بانک 

مرکزی موانع پیش روی 
کسب وکارهای اینترنتی را 

حذف کنند
عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس با 
بیان اینکه اقتصاد دیجیتال حدود ۶ درصد 
از  GDP کشور را تشــکیل می دهد، گفت: 
وزارتخانه های صنعت، معــدن و تجارت و 
امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نباید 
با جزیــره ای عمل کردن و بــی توجهی به 
نیازهای اقتصاد دیجیتال، موانع پیش روی 
کســب و کارهای اینترنتی را افزایش دهند.

مســلم صالحی در گفت وگو بــا خبرنگار 
خبرگــزاری خانه ملــت دربــاره ضرورت 
حمایت از اقتصاد دیجیتــال، گفت: اقتصاد 
دیجیتال یا اقتصاد مبتنی بر  فضای اینترنت 
حدود ۶ درصد از  GDP کشور را تشکیل می 
دهد که در مقایسه با ســایر کشورها در این 
زمینه بسیار عقب هســتیم.نماینده مردم 
اقلید در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
اقتصاد به ســمت دیجیتالی شدن می رود، 
افزود: دولت و مجلس باید با حمایت از اقتصاد 
دیجیتال زمینه شکوفا شــدن آن را فراهم 
کنند.وی با بیان اینکه مجلــس در مصوبه 
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، موانع 
پیش روی کسب و کارها را حذف کرد،  ادامه 
داد: اقتصاد دیجیتال مزایای بسیاری دارد به 
طور مثال کسب و کارهای این حوزه به زمان 
و مکان خاصی نیاز ندارد، بنابراین  این نوع از 
اقتصاد موجب صرفه جویی در هزینه ها می 

شود.

خبر

قیمت گذاری دســتوری موجب ایجاد رانت 
و فساد در کشور شــده است بخشــی از سرریز 
این رانت و فســاد در بازار ســرمایه خود را نشان 

می دهد.
به گزارش پایگاه خبری بازارســرمایه )سنا( و 
به نقل از خانه ملت،  رئیس کمیسیون اقتصادی 
با بیــان مطلب باال بــه موضــوع قیمت گذاری 
دســتوری در اقتصاد اشــاره کــرد و گفت: در 
بسیاری از حوزه ها این شرایط و تصمیمات عماًل 
ذینفعان که مردم هستند را تحت تأثیر قرار داده 
اســت. امروز هر تصمیمی که برای بازار سرمایه 
گرفته می شــود انتفاع آن به محروم ترین قشــر 
جامعه خواهد رســید، زیرا میلیون ها نفر ذینفع 
در بازار ســرمایه وجــود دارند و باید بــرای آنها 

تصمیم بگیریم.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی جلسه علنی 
امروز )سه شــنبه ۱8 آبان ماه( مجلس شورای 
اســالمی پس از ارائه گزارش وزیر امور اقتصاد و 
دارایی درباره وضعیت بورس با اشاره به وضعیت 
نظارتی بر بازار ســرمایه کشــور گفت: وضعیت 
نظارتی هیچ تناســبی با وضعیــت کنونی بازار 
سرمایه کشور ندارد و اساساً هر تغییری در حوزه 
تصمیم گیری در بخش وزارت و یا مجموعه های 

دیگر بر این وضعیت نظارتی اثرگذار است.
نماینده مردم کرمــان و راور در مجلس ادامه 
داد: اگر حوزه نظارتی بر وضعیت بازار ســرمایه 
هیچ تغییری نکند طبیعتاً نباید انتظار داشــت 
اتفاقاتی که به عنــوان تخلفات و اشــکاالت در 
حوزه بازار رخ می دهد دیگر تکرار نشود، بنابراین 
اولین مولفــه در تصمیمات بازار ســرمایه ایجاد 
یک ســاختار دقیق و متناسب با شرایط بومی در 
کشور است. یک روزی در کشــور تعداد فعاالن 
بورس آن بیشــتر از ۲00 هزار نفر نبودند اما بعد 
از افزایش به دو میلیون نفر رســید و امروز بخش 
عمده ای از جمعیت کشور در حوزه بازار سرمایه 

به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم حضور دارند.
وی تأکیــد کــرد: تصمیم گیری بــرای این 

جمعیت عظیم ســرمایه گذار در بازار ســرمایه 
نیاز است و باید ســاختار این نظارت تغییر کند. 
از نظر ما وضعیت نظارتی هیچ تناســبی ندارد و 
باید قطعا تغییر کنــد. امروز بــا صراحت اعالم 
می کنــم وضعیت بازار ســرمایه از طریق فضای 
مجازی و شــبکه های مجازی مدیریت می شود، 
دست کاری در قیمت که یکی از موضوعات مهم 
ما اســت که باید از طریق بازار بورس جلوی آن 

گرفته شود.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی تصریح کرد: امروز شبکه های مجازی 
و صفحات شــخصی در تصمیم گیری های مردم 
تأثیرگذار هســتند، حوزه نظارتی در این میان 
در کجا قرار گرفته اســت؟ بنابراین ســاماندهی 
شــبکه های مجازی و تغییر مدیریــت نظارت 
بر بازار ســرمایه جزو اولویت های اصلی دولت و 

وزارت اقتصاد و سازمان بورس باید باشد.
پورابراهیمی با اشــاره به اینکه شــفافیت در 
ارکان بازار ســرمایه یکی دیگر از موضوعات مهم 
در بخش ســاماندهی بازار بورس اســت، گفت: 
اکنون در بازار ســرمایه نیازمند شفاف سازی در 
مجموعه ارکان بازار نیز هستیم، از خود سازمان 

گرفته تــا مجموعه نهادهای ذیل این ســازمان. 
امروز در حوزه تصمیمات بازار حتما باید شورای 
عالی مصوب کند افراد مســئول صدور مجوزها 
باید با تغییر موقعیت خود فردا در مقام معامله گر 
در بازار قرار نگیرند، زیرا در تمــام دنیا برای این 

افراد ممنوعیت هایی وجود دارد.
این نماینــده مردم در مجلــس یازدهم بیان 
کرد: ابزارهای پوشش ریســک باید برای مردم 
فراهم شــود، امروز ذائقه های مردم در خصوص 
سرمایه گذاری متفاوت است و ابزارهای متنوع و 
پوشش ریسک که بتواند ریسک سرمایه گذاران 
را در تغییرات و نوسانات شــدید محافظت کند 

همانند مدل های بیمه ای باید مدنظر قرار گیرد.
وی خطاب به خاندوزی اظهار کرد: گزارشــی 
از مصوبات شــورای عالی بــورس در خصوص 
حمایت از بازار که در طول ماه های اخیر با اصرار 
مجلس و تصمیمات ارکان نظام انجام شــده به 
مجلس ارائه شود، آن چیزی که قرار بود در بازار 
تثبیت و یا بازار توسعه انجام شود چه سرانجامی 

پیدا کرده است.
پورابراهیمی با اشاره به موضوع قیمت گذاری 
دســتوری در بحــث اقتصــاد کشــور گفت: 

قیمت گــذاری دســتوری موجب ایجــاد رانت 
و فساد در کشور شــده است بخشــی از سرریز 
این رانت و فســاد در بازار ســرمایه خود را نشان 
می دهد. در بســیاری از حوزه ها این شــرایط و 
تصمیمات عمــاًل ذینفعان که مردم هســتند را 
تحت تأثیر قرار داده اســت. امروز هر تصمیمی 
که برای بازار ســرمایه گرفته می شود انتفاع آن 
به محروم ترین قشــر جامعه خواهد رســید زیرا 
میلیون ها نفر ذینفع در بازار سرمایه وجود دارند 

و باید برای آنها تصمیم بگیریم.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی تأکید کرد: بودجه ای که دولت ارائه کند 
اگر مفروضاتی که در بودجه باعث شود شرکت ها 
در بازار بورس دچار ضرر و زیان شوند در حقیقت 
این ضررهــا متوجه مردم خواهد شــد حتی در 
همان روزهایی که ســهام عدالتی وجود نداشت 
و میلیون ها نفر ســهام نداشــتند معتقد بودیم 
شــرکت های بزرگ وابســته به نهادهای تأمین 
اجتماعی آنها نیز ذینفع هــای میلیونی دارند و 
امروز این ذینفعان به صورت مســتقیم در بازار 

سرمایه وجود دارند.
نماینده مــردم کرمــان و راور در مجلس در 
خصوص عرضه سنگین اوراق بدهی دولت گفت: 
قطعاً عرضه سنگین اوراق بدهی دولت اثر منفی 
در بازار ســرمایه دارد، نرخ بیــن بانکی و تأمین 
مالی، افزایش پیدا کرده و حتمــاً وزارت اقتصاد 
باید روی این موضوع نظارت دقیق داشــته باشد 
و خروج تصمیمات در این حوزه باید به مدیریت 
نرخ تأمین مالی در اقتصاد کشــور منتهی شود 
در صورت افزایش نرخ تأمیــن مالی بر روی بازار 

سرمایه اثر خواهد گذاشت.
وی بیان کرد: حوزه تعهدات در بازار بورس در 
روند تسریع افزایش سرمایه ها باید انجام شود و 
سود شرکت ها به مردم پرداخت شود، متأسفانه 
اکنون بــا تأخیر این ســود به مــردم پرداخت 
می شــود. با همکاری دولت و مجلس این مسیر 

را پیگیری خواهیم کرد.

به گفته رییس سازمان خصوصی ســازی بخش باقی مانده سهام 
دولت در برخی شــرکت  ها از جمله مس، فوالد، خودروسازی سایپا، 
ایران خودرو، بانک های تجارت، ملــت و صادرات، مخابرات، هلدینگ 
خلیج فارس و کشــتیرانی برای واگذاری تا پایان سال تعیین تکلیف 

می شود.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه )سنا(، »حسین قربان زاده« 
امروز )شــنبه( در حاشــیه نشســت اتاق بازرگانی ایــران در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال تشکیل هیات پذیرش پاالیشگاه ها 
و شرکت های پتروشیمی که تاکنون وارد بورس نشده اند، هستیم تا با 

اجرای قوانین موانع این مسیر رفع شود.
وی افزود: پاالیشگاه شازند الزام های مقدماتی را پشت سر گذاشته 
است و بر اســاس برنامه ریزی ها تا یک ماه آینده عرضه اولیه آن انجام 
می شــود، همچنین ســه هلدینگ نیروگاهی نیز در حال طی کردن 
مســیر پذیرش در بورس هســتند که به زودی عرضه اولیه آنها انجام 

می شود.
قربان زاده بــا بیان اینکه آسیب شناســی از گذشــته ســازمان 
خصوصی سازی به ویژه در بخش واگذاری ها اولویت آغاز فعالیت من در 
این نهاد بوده است، تصریح کرد: مدیریت و واگذاری مناسب دارایی های 

دولت در قالب شرکت ها و بنگاه ها از جمله اهداف این سازمان است.
وی با بیان اینکه مهمترین چالش در مفهوم خصوصی سازی است، 
تاکید کرد: واگذاری بخشــی از دارایی های دولت به بخش خصوصی 
با مقاومت هایی همراه است و به ســختی انجام می شود که این روند با 
رایزنی های مناسب به نتیجه دلخواه خواهد رسید که باید با هم فکری 
بخش خصوصی انجام شود.رییس سازمان خصوصی سازی با اشاره به 
ایجاد شفافیت در این نهاد، اظهار داشــت: همه مراحل انجام شده در 
پرونده های چالشی بر روی سایت این ســازمان قابل مشاهده است و 
این روند در آینده برای واگذاری های جدید نیز ادامه خواهد داشــت تا 

موجب اطمینان خاطر عمومی شود.
خصوصی سازی باشگاه های استقالل و پرسپولیس انجام 

می شود
قربان زاده گفت: درباره باشــگاه های اســتقالل و پرســپولیس 

باید تضمینی از موفقیت بعد از واگذاری وجود داشــته باشــد و بدون 
این تضمیــن، واگذاری امکان پذیــر نخواهد بود تا این باشــگاه ها به 
سرنوشت باقی بنگاه ها دچار نشوند.وی با بیان اینکه باید تکلیف حق 
پخش، تبلیغات محیطی و سودآوری مشخص شود، خاطرنشان کرد: 
ارزش گذاری و قیمت گذاری برند و صورت های مالی انجام شده است 
و این دو باشگاه آماده واگذاری هستند اما به دلیل داشتن هواداران ده 
ها میلیونی نباید بدون عاقبت اندیشــی مسیر خصوصی سازی را طی 
کنند.وی تاکید کرد: عجله ای برای واگذاری باشــگاه های استقالل و 
پرسپولیس نداریم و در زمان مشــخص و موقعیت مناسب خصوصی 

سازی این بخش انجام خواهد شد.
فسق قرارداد پاالیشگاه نفت کرمانشاه در دست بررسی 

است
رییس سازمان خصوصی ســازی گفت: به دلیل مشکالتی که در 
ارزش گذاری دارایی های پاالیشگاه نفت کرمانشاه بوده، بازپس گیری 
این شــرکت در مرحله هیات داوری اســت، اما این بخــش نیز مانند 
شرکت های دیگر که در آســتانه فســق قرارداد قرار دارند باید مورد 

بازنگری قرار بگیرد.
آشــتی دولت و بخش خصوصی، اقتصاد کشور را متحول 

می کند
به گزارش ایرنا، قربان زاده امروز همچنین در نشست خبری با بیان 
اینکه گله هایی در زمینه خصوصی سازی وجود دارد که با آشتی دولت 
و بخش خصوصی، چشم انداز بهبود اقتصاد ایجاد و مشکالت رفع می 

شود، خاطرنشــان کرد: واگذاری ها به حمایت مســووالن نیاز دارد تا 
بخش خصوصی بتواند وارد عرصه عمل شده و بهره وری و اشتغال زایی 
مناسب را ایجاد کند.وی با تاکید بر اینکه فرآیندهای خصوصی سازی 
باید اصالح شود، خاطرنشان کرد: در دوره جدید تالش می کنیم تا در 
زمینه واگذاری ها به تحول دست یابیم که در گام نخست کارگروه هایی 
تشکیل شــد تا روند ارزش گذاری و تعیین قیمت تغییر یابد.این مقام 
مســوول با بیان اینکه دقیق بــودن ارزش گــذاری از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت، تاکید کرد: با اصالح این مســیر و خصوصی سازی 
درست، بنگاه ها به بهره وری و رشد دســت پیدا می کنند که این روند 
بهبود اقتصاد ملی را تضمین می کند.رییس سازمان خصوصی سازی 
با اشاره به اینکه مالکیت باید پاداش مدیریت بهره ور باشد، تاکید کرد: 
قوانین باید به گونه ای باشــد که دولت با واگذاری ها، فقط با نظارت به 
اهداف خود برسد بدون اینکه در این زمینه نیاز به اقدام داشته باشد.وی 
افزود: در آسیب شناسی های انجام شده در ماه اخیر ارتقای بهره وری 
هدف گذاری و در این راستا کارگروهی تشــکیل شد تا با افزایش بهره 
وری بتوانیم به سود بیشتر دســت پیدا کنیم.قربان زاده با بیان اینکه 
دولت امالک، مســتغالت و بنگاه های قابل واگــذاری دارد، تصریح 
کرد: 90 هزار میلیــارد تومان تکلیف بودجه ای فروش ســهام و ۱۳0 
هزار میلیارد تومان رفع دیون در نهادهای مختلف برعهده ســازمان 

خصوصی سازی در سال جاری است که تاکنون تحقق نیافته است.
وی با تاکید بر اینکه خصوصی سازی بدون هم افزایی دولت و بخش 
خصوصی محقق نمی شود، تاکید کرد: باید در واگذاری ها به چشم انداز 
اقتصاد ملی توجــه کنیم، زیرا درآمدزایی در کوتــاه مدت امکان پذیر 

نیست و خصوصی سازی را با مشکل مواجه می کند.
رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه توجه بیشتر به کیفیت 
در واگذاری ها به اشــتغال زایی و درآمدزایی مــی انجامد، اضافه کرد: 
اقتصاد نفتی موجب درآمد بی زحمت برای دولت ها شد و میان دولت 
و بخش خصوصی فاصله ایجاد کرد که به دنبال آن مشکالت بسیاری 
برای کشور ایجاد شد.وی افزود: برای واگذاری ها شفافیت وجود دارد 
که می تواند بسیاری از اختالفات و گله ها را در دولت و بخش خصوصی 

رفع کند.

مرحلــه نوزدهم حــراج اوراق مالی اســالمی 
دولتی که مقرر بود روز ســه شــنبه ۱8 آبان ماه 
۱۴00 اجرا شــود، ملغــی و تاریــخ جدید اطالع 

رسانی خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه )سنا( و 
به نقل از روابط عمومــی بانک مرکزی، کارگزاری 
بانک مرکزی در راســتای عرضــه تدریجی اوراق 
مالــی اســالمی توســط وزارت امــور اقتصادی 
و دارایــی و پیــرو اطالعیه منتشــر شــده مورخ 

۳0 شــهریور مقرر بــود مرحله نوزدهــم حراج 
اوراق مالی اســالمی دولتی را بــه منظور فروش 
بــه بانک هــا، موسســات اعتبــاری غیربانکی، 
صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های بیمه ای 
و شرکت های تأمین ســرمایه در روز سه شنبه ۱8 
آبان ماه ۱۴00 اجرا کند، اما بر اساس اعالم وزارت 
امور اقتصــادی و دارایی، حراج مذکــور در تاریخ 
یاد شده برگزار نمی شــود و تاریخ دقیق به اطالع 

هموطنان خواهد رسید.

خاطرنشــان می شــود، متولی اصلی انتشار و 
عرضه اوراق مالی اســالمی دولتــی، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی بــوده و آن وزارتخانه الزامی به 
پذیرش تمام پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه 
اوراق عرضه شــده در حراج را ندارد. بانک مرکزی 
نیز صرفاً سفارشــات دریافت شــده را به منظور 
تصمیم گیری به آن وزارتخانه ارســال و وزارتخانه 
یاد شده نسبت به تعیین سفارش های برنده اقدام 
می کند. در نهایت، عرضــه اوراق به تمام برندگان 

انجام می شــود. بانک مرکزی بر اســاس جزء )۴( 
بند »ک« تبصره )۵( قانون بودجه ســال ۱۴00 
مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اســالمی دولت 
در بازار ثانویه اوراق اســت. کارگــزاری این بانک 
ضمــن تامین  زیرســاخت معامــالت و برگزاری 
حــراج، تعهدی نســبت به حجم و قیمــت اوراق 
مالی اســالمی دولتی فروش رفته نداشته و اوراق 
مزبور را در بازار اولیه بــه منظور تامین مالی دولت 

خریداری نخواهد کرد

پورابراهیمی در صحن مجلس تاکید کرد:

قیمت گذاری دستوری عامل رواج رانت و فساد

رییس سازمان خصوصی سازی:

سهام باقی مانده دولت از شرکت ها تا پایان سال تعیین تکلیف می شود

زمان برگزاری مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسالمی دولتی متعاقبا اعالم می شود

وزیر کشور با تاکید بر اینکه نمی توان بازار و مردم را به حال خود رها 
کرد؛ گفت: باید تصمیمات و اقداماتی اتخاذ شود که در تمامی کاال ها 

ثبات قیمت اعمال شود.
به گزارش اقتصادآنالین، احمد وحیدی وزیر کشــور در نشست 
هماهنگی اجرای مصوبات ســتاد تنظیم بازار، گفــت: تغییر مداوم 
قیمت ها باعث ناراحتی می شــود و لــذا باید ثبات قیمــت در همه 

کاال ها اعمال شــود.وی با اشاره به فشــار اقتصادی بدخواهان ملت و 
نظام جمهوری اســالمی ایران؛ گفت: زمانی که در جنگ اقتصادی 
به سر می بریم باید یک دســتورالعمل شفاف و روشــن تهیه شود و 
اختیارات الزم برای کنترل قمیت ها و ثبات بازار به مسئولین استانی 
و شهرستانی داده می شود.وزیر کشور خواستار فعال شدن ستاد های 
استانی و شهرستانی برای نظارت بر قیمت ها شد و گفت: فعالیت بخش 

خصوصی همواره برای ما مهم است، اما باید در این شرایط حواسشان به 
مردم هم باشد.وی با انتقاد از برخی سوء استفاده و دالل بازی ها در بازار، 
گفت: قابل قبول نیست که شاهد مستمر تغییر قیمت ها باشیم و نباید 
مردم احساس کنند که فضا رها شده است.وی از اعضای ستاد خواست: 
در بحث قیمت گذاری سرمنشا ها را مورد توجه قرار دهند و هم بحث 

قیمت و هم حجم کاال ها را کنترل کنند.

دستور وزیر کشور برای ثبات قیمت ها در بازار وزیر اقتصاد:
کمک به سرمایه گذاران خرد 

وظیفه دولت است
 وزیــر امور اقتصــادی و دارایــی گفت: 
حمایت و کمک به ســرمایه گذاران خرد و 
مردمی کــه قدرت ریســک ندارند، وظیفه 

دولت در بازار سرمایه است.
به گــزارش پایگاه خبری بازارســرمایه 
)ســنا( و به نقل از وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی، احســان خاندوزی در نشســت با 
اعضای فراکســیون زنان مجلس شــورای 
اســالمی، اظهار داشــت: بازار ســرمایه از 
تصمیمات و اتفاقات صنعتی، معدنی، ارزی، 
انرژی و بســیار تأثیر پذیر است و عماًل تمام 
وزرای کابینه دولت در شکل گیری وضعیت 
آن دخیــل هســتند و اینگونه نیســت که 
وزارت اقتصاد به تنهایی بتواند بازار بورس را 
کنترل کند. وظیفه ما در درجه اول، در بازار 
ســرمایه، کمک به مردمی است که قدرت 
ریســک ندارند. ما باید آنها را حمایت کنیم 
و نگذاریم در معرض شــوک قــرار گیرند. 
بنابراین موظفیم طوری روند را  پایش کنیم 
که تصمیماتی از سوی این دستگاه ها اتخاذ 

نشود  که تأثیر منفی روی بورس بگذارد.
وزیــر اقتصاد تصریــح کرد: مســایل و 
مشکالتی چون باال بودن نرخ تورم، نوسانات 
بازار سرمایه، وضعیت کاالهای اساسی مثل 
گندم، جو، لبنیات و ... مربوط به تصمیماتی 
است که در دولت قبل گرفته شده و حتی در 

بودجه سال ۱۴00 گنجانده شده است.
وی با بیان اینکه در شرایط تغییر دولت و 
تیم مدیریتی کشور بروز مسایل این چنینی 
گریز ناپذیر است، گفت: در حال حاضر همه 
هنر دولت جدید این است که سعی کند ریل 
قبلی اقتصاد را تغییر دهــد و برای این کار از 
یکســو به نمایندگان مطالبه گر مجلس به 
منظور تحت فشار گذاشتن مسئوالن جدید 
برای سرعت بخشــی به امور و از سوی دیگر 
اقناع مردم برای پیشــه کردن صبر، دست 
کم تا چند مــاه آینده تا به نتیجه رســیدن 
برنامه هــای دولــت نیاز اســت.خاندوزی 
یادآوری کرد: در ابتدای سال ۱۳99 انحرافی 
در کشــور رخ داد و چند میلیــون نفر افراد 
ریسک گریز، تحت تأثیر جو حاکم، وارد بازار 

سرمایه شدند و نتیجه آن را هم دیدیم.

 رشد ۳۰ درصدی 
صادرات فوالد ایران تا پایان 

مهرماه ۱۴۰۰
 مجموع صادرات فوالد ایران )فوالد میانی 
و محصــوالت فوالدی( از ابتدای امســال تا 
پایان مهرماه، پنج میلیــون و 9۱۲ هزار تن 
بوده که نســبت به دوره مشــابه سال قبل، 

حاکی از رشد ۳0 درصدی است.
به گــزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه 
)ســنا(، براســاس تازه ترین گزارش آماری 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، در دوره 
هفت ماهه ابتدایی ســال جاری، صادرات 
فوالد میانی کشور، چهار میلیون و ۵۷ هزار 
تن بوده که رشــد ۲۷ درصدی را نسبت به 

دوره مشابه سال قبل نشان می دهد.
از صادرات فوالد میانی، ســهم صادرات 
بیلت و بلوم در ایــن دوره زمانی ۲ میلیون و 
۷۲۲ هزار تن و ســهم صادرات اسلب، یک 

میلیون و ۳۳۵ هزار تن بوده است.
تا پایان مهرماه امســال، صادرات اسلب 
رشــد 80 درصدی را تجربه کرد و صادرات 

بیلت و بلوم، ۱۱ درصد افزایش یافت.
کل صادرات محصوالت فوالدی کشــور 
در دوره هفــت ماهه ابتدایی امســال، یک 
میلیون و 8۵۵ هزار تن بوده که نســبت به 
دوره مشابه سال قبل، رشــد ۳8 درصدی را 

نشان می دهد.
رشد صادرات مقاطع طویل فوالدی

برپایه ایــن گــزارش، از بین محصوالت 
فوالدی، ســهم صــادرات مقاطــع طویل 
فوالدی یــک میلیون و ۴8۶ هــزار تن بوده 
و صــادرات این مقاطــع ۴۴ درصد افزایش 

داشته است.
رشد صادرات میلگرد

صادرات میلگرد که بیشــترین سهم را از 
میان صادرات کل محصوالت فوالدی دارد، 
در هفت ماهه ابتدایی امسال نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته ۵۷ درصد افزایش یافته 

است و به یک میلیون و ۳0۷ هزار تن رسید.
صادرات مقاطع تخت فوالدی نیز با رشد 
۱8 درصدی در این مدت بــه ۳۶9 هزار تن 
رسید. همچنین صادرات آهن اسفنجی در 
مدت یاد شده با رشد ۲۷9 درصدی به ۶98 
هزار تن افزایش یافت.به گزارش ایرنا، ایران 
دارای 8۱ نوع از انــواع مختلف مواد معدنی 
است. ذخایر اثبات شده سنگ آهن ایران به 
مقدار ۲.۷ میلیارد تن )هشــت دهم درصد 
کل ذخایر جهان( و ذخایر سنگ معدن مس 
به مقدار ۲.۶ میلیــارد تن )چهار دهم درصد 
از ذخایر جهانی( است. ایران همچنین دارای 
۱۱ میلیون تن روی )چهــار درصد از ذخایر 

جهانی( است.
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شنبه   13 آذر 1400 
  سال هفتم

فرابورس

از این پس تمام بانک های پذیرفته  شــده در بازار ســرمایه 
ملزم  هســتند عالوه بر افشــای اطالعات مربوط به تسهیالت 
پرداختی به مشتریان و ســپرده های دریافتی از سپرده گذاران، 
اطالعــات مربــوط بــه ســرمایه گذاری در اوراق بدهــی، 
ســرمایه گذاری در ســهام و هزینه های مالــی را نیز به صورت 
ماهانه افشــا کنند.رئیــس اداره نظارت بر ناشــران گروه مالی 

و خدماتی ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در گفــت و گو با 
پایگاه خبری بازارســرمایه )ســنا( با اعالم این مطلب، توضیح 
داد: از ابتــدای هفته جاری بــا تغییرات گســترده در محتوای 
گزارش هــای فعالیت ماهانــه بانک ها گام مهمی در راســتای 
ارتقای شــفافیت اطالعاتی آنها برداشته شد.ســعید واشقانی 
فراهانی افزود: با توجه به تأکید رییس ســازمان بورس و اوراق 

بهادار در راســتای ارتقای هر چه بیشــتر شــفافیت و کیفیت 
اطالعات افشا شــده ناشــران، اولین گام در این راستا در گروه 
بانک ها و مؤسسات اعتباری برداشته شــد. با تغییر در محتوای 
اطالعات گزارش  فعالیت ماهانه بانک ها، شفافیت اطالعاتی در 
این صنعــت بهبود خواهد یافت و تمــام فعالیت بانک های بازار 

سرمایه به صورت ماهانه در سامانه کدال  افشا می شود. 

الزام بانک ها به افشای اطالعات انواع سرمایه گذاری در بازار سرمایه
خبرمیز خبر 

نخستین استارتاپ راهی بازار 
سرمایه شد

درج نماد تپسی در بازار دوم 
فرابورس ایران

شــرکت پیشــگامان فن آوری و دانش 
آرامیس با نماد معامالتی »تپسی« ۲9 دی ماه 
سال گذشــته در گروه رایانه و فعالیت های 
وابسته به آن، زیرگروه مشاوره و تهیه نرم افزار 
پذیرش شــده بود و روز جاری پــس از احراز 
تمامی شرایط پذیرش در فهرست نرخ های 

فرابورس ایران درج شد.
نماد معامالتی »تپسی« به عنوان نخستین 
اســتارتاپی که راهی بازار سرمایه شده امروز 
در بازار دوم فرابورس ایــران به عنوان یکصد 
و شصت و چهارمین شــرکت در این بازار، در 

فهرست نرخ های فرابورس درج شد.
به گزارش مدیریــت ارتباطات فرابورس 
ایران، شرکت پیشــگامان فن آوری و دانش 
آرامیس با نماد معامالتی »تپسی« ۲9 دی ماه 
سال گذشــته در گروه رایانه و فعالیت های 
وابسته به آن، زیرگروه مشاوره و تهیه نرم افزار 
پذیرش شــده بود و روز جاری پــس از احراز 
تمامی شرایط پذیرش در فهرست نرخ های 

فرابورس ایران درج شد.
به تازگی مدیرعامل فرابورس با اشــاره به 
اینکه اخیرا ضوابط خاص اســتارتاپ ها برای 
ورود به بازار ســرمایه فراهم و در ســازمان 
بورس نیز تصویب شده اســت، گفته بود: در 
قدم نخست شرکت تپســی به عنوان اولین 
اســتارتاپ در فرابورس پذیرش شده و سایر 
اســتارتاپ ها مثل فیلیمو نیز درخواســت 
پذیرش در فرابورس را داده انــد که در حال 

بررسی است.
امیر هامونی با تاکید بر اینکه شرکت های 
اســتارتاپی به دلیل دارایی های نامشــهود 
زیادی که دارند نســبت به سایر شرکت های 
بازار سرمایه با ریسک باالتری مواجهند، اعالم 
کرد: به همین دلیل در قــدم اول برای عرضه 
اولیه این شرکت ها، سهام آنها به مردم عرضه 
نمی شود بلکه به طور غیر مستقیم و از طریق 
مشارکت صندوق های سرمایه گذاری و سایر 

نهادهای مالی عرضه اولیه انجام خواهد شد.

آیفکس سبز شد
در جریان معامالت، )دوشــنبه، هشــتم 
آذر ماه( شــاخص کل فرابورس با رشد اندک 
حدود ۱0 واحــدی به رقم ۱9 هــزار و ۵0۳ 
واحد رســید.به گزارش پایــگاه خبری بازار 
سرمایه )ســنا(، برپایه معامالت سومین روز 
هفته در فرابورس ایران، بیش از دو میلیارد و 
۵۷۱ میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۶8۱ هــزار و ۲۷۶ میلیارد ریال داد 
و ســتد شــد. ارزش بازار اول و دوم فرابورس 
نیز حدود ۱0 هــزار و 89۱ هزار میلیارد ریال 
رقم خوردو بــازار پایه نیز ارزشــی به میزان 
۳ هزار و ۵۴۲ میلیارد ریال رقم خــورد.     در 
جریان معامالت امروز فرابورس ایران، بیمه 
پاســارگاد با حدود ۱0۲ واحد و زغال سنگ 
پروده طبس با بیش از ۴.۵ واحد بیشــترین 
تاثیر مثبت را بر رشد شــاخص داشتند.در 
مقابل، پتروشیمی مارون با ۳۲.۵ واحد و گروه 
صنعتی مینو با حدود ۱۴ واحد، بیشــترین 

تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس داشتند.

نخستین استارتاپ راهی بازار 
سرمایه شد؛

درج نماد تپسی در بازار دوم 
فرابورس ایران

شــرکت پیشــگامان فن آوری و دانش 
آرامیس با نماد معامالتی »تپسی« ۲9 دی ماه 
سال گذشــته در گروه رایانه و فعالیت های 
وابسته به آن، زیرگروه مشاوره و تهیه نرم افزار 
پذیرش شــده بود و روز جاری پــس از احراز 
تمامی شرایط پذیرش در فهرست نرخ های 

فرابورس ایران درج شد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( 
و به نقــل از فرابورس ایــران، نماد معامالتی 
»تپسی« به عنوان نخســتین استارتاپی که 
راهی بازار ســرمایه شــده امروز در بازار دوم 
فرابــورس ایران به عنوان یکصد و شــصت و 
چهارمین شــرکت در این بازار، در فهرست 

نرخ های فرابورس درج شد.
شــرکت پیشــگامان فن آوری و دانش 
آرامیس با نماد معامالتی »تپسی« ۲9 دی ماه 
سال گذشــته در گروه رایانه و فعالیت های 
وابسته به آن، زیرگروه مشاوره و تهیه نرم افزار 
پذیرش شــده بود و روز جاری پــس از احراز 
تمامی شرایط پذیرش در فهرست نرخ های 

فرابورس ایران درج شد.
به تازگی مدیرعامل فرابورس با اشــاره به 
اینکه اخیرا ضوابط خاص اســتارتاپ ها برای 
ورود به بازار ســرمایه فراهم و در ســازمان 
بورس نیز تصویب شده اســت، گفته بود: در 
قدم نخست شرکت تپســی به عنوان اولین 
اســتارتاپ در فرابورس پذیرش شده و سایر 
اســتارتاپ ها مثل فیلیمو نیز درخواســت 
پذیرش در فرابورس را داده انــد که در حال 

بررسی است.

مدیر نهادهای مالی فرابورس 
ایران مطرح کرد:

مشارکت 9۰ درصدی 
جوانان در طرح های تأمین 

مالی جمعی
به گفتــه علیقلی پــور، متولدین دهه 
شصت بیشترین میزان مشارکت را نسبت 
به ســایرین در تامین مالی کرادفاندینگ 
داشته  و از نظر سابقه فعالیت در بازار سرمایه 
نیز افراد دارای متوسط پنج سال فعالیت در 
عرصه بازار ســرمایه، بیشترین مشارکت را 

داشته اند.
مدیر نهادهای مالی فرابــورس ایران با 
اشاره به اینکه تأمین مالی جمعی به عنوان 
یکی از مصادیق اقتصاد مردمی از بهمن ماه 
سال گذشته به  طور رسمی در بازار سرمایه 
شروع به فعالیت کرده است، از مشارکت 90 
درصدی جوانان در طرح های کرادفاندینگ 

خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس 
ایران، عارف علیقلی پور با بیان اینکه بررسی 
سن مشارکت کنندگان حقیقی در طرح های 
تامین مالی جمعی نشان می دهد که قریب به 
نود درصد آنان جوانان اند، افزود: با وجود اینکه 
تامین مالی جمعی در ایران بسیار نوپاست 
و هنوز شــمار ســکوها و طرح ها اندک اند، 
اما نگاهی به آمارهــای 9 طرحی که در بازه 
زمانی ۱0 ماهه تامین مالی شده اند، حضور 
فعال ســرمایه گذاران جــوان در این ابزار 
تأمین مالی را نشان می دهد که می تواند به 
دلیل ماهیت ریســکی این ابزار و به تبع آن 
انتخاب آن توسط جوانان که ریسک پذیری 
بیشتری دارند، باشــد.به گفته علیقلی پور، 
متولدین دهه شــصت بیشــترین میزان 
مشارکت را نسبت به سایرین در تامین مالی 
کرادفاندینگ داشته  و از نظر سابقه فعالیت 
در بازار ســرمایه نیز افراد دارای متوســط 
پنج ســال فعالیت در عرصه بازار سرمایه، 

بیشترین مشارکت را داشته اند.
جــذب 150 میلیارد ریــال در 

طرح های تامین مالی جمعی
دبیر کارگروه ارزیابی تأمین مالی جمعی 
در ادامه بــه ارائه اطالعاتــی در خصوص 
طرح های تامین مالــی جمعی که از طریق 
فرابورس اقدام به جذب ســرمایه کرده اند، 
پرداخت و گفــت: از مجمــوع 9 طرح اجرا 
شده تاکنون 8 طرح موفق به جذب سرمایه 
توسط مردم شده و یک طرح نتوانسته است 
منابع مالی مورد انتظــار خود را جمع آوری 
کند که مجموع مبالغ جمع آوری شــده در 
این 8 طرح  حــدود ۱۵0 میلیارد ریال بوده 

است.
بــه گفتــه علیقلی پــور طرح هــای 
تامین مالــی جمعی، صنایــع متنوعی را 
دربرگرفته اند به طــوری که ۳ طرح مربوط 
به حوزه پزشکی و سالمت، ۲ طرح مربوط به 
حوزه فناوری اطالعات، یک طرح مربوط به 
حوزه نرم افزاری، یک طرح مربوط به حوزه 
ســاختمانی و یک طرح نیز مربوط به حوزه 

کشاورزی است.
وی در خصــوص توزیــع جغرافیایــی 
این طرح ها نیز با اشــاره به اینکه طرح های 
یادشــده از توزیع جغرافیایی مناسبی در 
سطح کشــور برخوردار بوده و چهار استان 
کشــور از ظرفیت کرادفاندینگ بهره مند 
شــده اند، اظهار کرد: بزرگ ترین طرح اجرا 
شده، مربوط به کسب وکاری از استان قم بوده 
است؛ ضمن آنکه از مجموع 8 طرح موفق، 
دو طرح به تسویه اصل و سود با مشارکت-

کنندگان خود اقــدام کرده اند و ۶ طرح نیز 
درجریان هستند.

مدیر نهادهای مالی فرابــورس ایران در 
ادامه به »عدالت در دسترسی به منابع مالی« 
به عنوان ویژگی منحصر به فرد تأمین مالی 
جمعی اشاره کرد که این ابزار را از سایر روش-

های تأمین مالی  کشور متمایز کرده است و 
گفت: این روش با رجوع بنگاه های اقتصادی 
به مردم شکل می گیرد و مردم پس از بررسی-

های الزم، منابع مالی را در اختیار بنگاه های 
اقتصادی قرار می دهند.

وی در همین زمینه افزود: از سوی دیگر 
بررسی های صورت گرفته توسط مردم اجازه 
می دهد که خرد جمعی نسبت به طرح های 
اقتصادی بــه  کار گرفته شــود و از طرفی 
مراجعه مســتقیم بنگاه های اقتصادی به 
مردم نیز ســرعت در تأمین مالی را افزایش 
داده و هزینه خدمات واسطه های مالی را به 

مراتب کاهش می دهد.
علیقلی پــور در نهایت یکــی از بهترین 
ابزارهای بازار ســرمایه بــرای تأمین مالی 
شــرکت های خرد و متوســط و همچنین 
بزرگ ترین فرصت ایجــاد اقتصاد مردمی 
را بهره  جســتن از ابزار تأمین مالی جمعی 
دانســت و اضافه کرد: شــرکت های خرد و 
متوســط که اســاس و پایه شــکل گیری 
اقتصاد مقاومتی در کشور  هستند می  توانند 
با ابزارهایی همچون گواهی شراکت تأمین 
مالی جمعی، نیازهــای تأمین مالی خود را 

مرتفع کنند.

معاون پذیرش فرابورس ایران تشریح شد

بازار سرمایه استارتاپی شد

مدیر ارتباطات فرابورس ایران تاکید کرد:

ضرورت آموزش سواد مالی و مدیریت سرمایه به آینده سازان بازارهای مالی

پس از گذشت یک سال و با توجه به سپری شدن فرآیندهای الزم، 
نماد تپسی به عنوان نخستین شرکت استارتاپی در بازار دوم فرابورس 
درج شد تا نخستین گام عملی برای ورود شرکت های استارتاپی به بازار 

سرمایه برداشته شود.
حجت اسماعیل زاده، معاون پذیرش فرابورس ایران، در گفت وگو 
با سنا، در مورد عرضه شرکت استارتاپی تپسی در بازار سرمایه، اظهار 
کرد: دی ماه سال 99 بود که پذیرش مشروط این شرکت صادر شد، در 
حال حاضر نیز با توجه به سپری شدن فرآیندهای الزم برای درج نماد از 
سوی شرکت استارتاپی تپسی نماد این شرکت در بازار فرابورس ایران 

درج شد.
معاون پذیرش فرابورس ایران در خصوص روش ارزشیابی شرکت 
های اســتارتاپی، بیان کرد: تمام شرکت های یاد شــده از دو طریق 
مورد ارزشــیابی قرار می گیرند به طوری که می توان در گام نخست به 
ارزشیابی توسط نهاد های مالی و در گام بعد ارزشیابی توسط کارشناس 
رسمی اشاره کرد.اسماعیل زاده در مورد نحوه خرید سهام شرکت های 
استارتاپی، اظهار کرد: عرضه ســهام تپسی برای سرمایه گذاران واجد 
شرایط و حرفه ای خواهد بود، که این امر طبق ضوابط استارتاپ ها انجام 
می شود اما این مســاله به معنای سرمایه گذاری فقط توسط اشخاص 
حقوقی نیست بلکه تعریف سرمایه گذاران حرفه ای شامل سهامداران 

حقیقی نیز می شود.
وی گفت: به نظر می رســد که اســتقبال خوبی در بازار سرمایه به 

منظور خرید سهام این شرکت اســتارتاپی صورت گیرد زیرا شرکت 
تپسی اولین شرکت استارتاپی است که در بازار سرمایه درج می شود 
و همین امر ممکن اســت جذابیت خاصی را برای ســرمایه گذاران به 
دنبال داشته باشد.معاون پذیرش فرابورس ایران در مورد میزان ریسک 
متفاوت شرکت های استارتاپی، تشریح کرد: شرکت های استارتاپی به 
نسبت سایر شرکت های حاضر در بازار سرمایه پروفایل ریسک متفاوتی 
دارند، که این میزان تفاوت به ســبب ویژگی های خاص این شــرکت 
هاست به طور ی که می توان به میزان زیاد بودن دارایی های نامشهود 
در ترکیب دارایی این شرکت ها، حساسیت به تغییرات تکنولوژیکی و 

سایر موارد اشاره کرد.

اســماعیل زاده در مورد ورود سایر اســتارتاپ ها به بازار سرمایه، 
تصریح کرد: سال گذشته تعداد ۶ استارت در خواست خود را برای ورود 
به بازار سرمایه به فرابورس ارســال کردند که اطالعات خود را در حال 
حاضر به روز رسانی نکرده اند. اما در حال حاضر با در نظر گرفتن شرکت 
استارتاپی تپسی اکنون دو شرکت استارتاپی دیگر شامل فیلیمو و کافه 

بازار نیز درخواست فعاِل در دست بررسی دارند.
وی در مورد آینده شــرکت های اســتارتاپی در بازار سرمایه، بیان 
کرد: از نظر کارشتاسان به نظر می رســد میتوان به آینده این شرکت 
ها خوشبین بود، زیرا بر اساس آمار بدســت آمده از تجربیات جهانی 
شــاهد افزایش روز افزون نقش این شرکت ها در اقتصاد دنیا هستیم و 

کشورهای دنیا تجربیات موفقی در این خصوص دارند.
معاون پذیرش فرابــورس ایران در مورد اقدامــات و حمایت های 
صورت گرفته از سوی سازمان بورس و معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، گفت: در دوسال اخیر زحمات زیادی توسط سازمان بورس 
و شــرکت فرابورس ایران در تعامل با معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری صورت گرفته اســت که اکنون دســتاورد آن نهایی شدن 
ضوابط خاص شرکت های اســتارتاپی و درج اولین شرکت استارتاپی 
در فرابورس ایران اســت. همچنین مقرر شده که اسامی شرکت های 
استارتاپی نیز همانند شــرکت های دانش بنیان روی سایت معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری درج شــود تا ما بتوانیم آن ها را بر 

اساس قوانین موجود بررسی کنیم.

مدیر تلویزیون اینترنتی واچــار اولین محتوای 
مالی اختصاصی کودکان و نوجوانان که هم اکنون در 
سایت واچار در دسترس عموم قرار دارد را انیمیشن 
»cashville kidz« یا همــان دهکده پول، عنوان 
کرد و درخصوص هدف از تهیه آن گفت: این برنامه با 
هدف آموزش و ارتقای سطح سواد مالی دانش آموزان 
طراحی شده است تا بتوانند در آینده نقش موثر تری 
در رشــد اقتصادی جامعه ایفا کنند.مدیر ارتباطات 
فرابورس ایران ضمن اشاره به اهمیت آموزش سواد 
مالی و مدیریت پول و سرمایه به کودکان و نوجوانان به 
عنوان آینده سازان بازارهای مالی کشور و توجه ویژه 
تلویزیون اینترنتی واچار به آموزش های مقدماتی تا 
پیشرفته به طیف وسیعی از مخاطبان، گفت: مدرسه 
واچار با محوریت بازار ســرمایه و به طور کلی بررسی 
تاثیرات متغیرهای اقتصاد کالن بر روندهای مالی و 
عملکرد بازارهای مختلف به زودی راه اندازی خواهد 
شــد.به گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، 
مبینا بنی اســدی با بیان اینکه تلویزیون اینترنتی 
واچار با هدف نگاه عمیق و ژرف به رویدادها و روندهای 
اقتصادی و همگامی با پیشرفت  های رسانه ای دنیای 

 پرشتاب امروزی شکل گرفته اســت، اظهار کرد: از 
آنجا که در واچار تالش داریم با فعالیت های تخصصی 
در حوزه بازار سرمایه و ســواد مالی، نیازهای طیف 
گسترده ای از مخاطبان را پوشــش دهیم، عالوه بر 
تهیه محتواهای آموزشی بزرگساالن از مقدماتی تا 
پیشرفته، برنامه های ویژه کودکان و نوجوانان را نیز 
کلید زده ایم.مدیر تلویزیــون اینترنتی واچار اولین 
محتوای مالی اختصاصی کــودکان و نوجوانان که 
هم اکنون در سایت واچار در دسترس عموم قرار دارد 
را انیمیشــن »cashville kidz« یا همان دهکده 
پول، عنوان کرد و درخصوص هدف از تهیه آن گفت: 
این برنامه با هدف آموزش و ارتقای سطح سواد مالی 
دانش آموزان طراحی شــده است تا بتوانند در آینده 
نقش موثر تری در رشــد اقتصادی جامعه ایفا کنند 
چراکه تربیت نسل جدیدی از جوانان هوشمند دارای 
شم اقتصادی بهتر، منجر می شود که کودکانمان در 
زمان بزرگسالی خود نیز از استقالل و مدیریت مالی 
بهتری برخوردار شوند.به گفته وی از آنجا که محتوای 
سرگرم کننده و مبتنی بر انیمیشن، توجه کودکان 
خردسال را بهتر جلب می کند و دانش آموزان نسبت 

به تماشای آن اشــتیاق دارند،  در مجموعه دهکده 
پول نیز برای کمک به درک بهتر موضوع سواد مالی 
از محتوای سرگرم کننده اســتفاده شده که داستان 
آن حول زندگی ۴ دوست دارای سبک های مختلف 
در زمینه مالی اعم از محتاط، ولخرج، ریسک پذیر و 
... می چرخد.بنی اسدی با اشاره به اینکه هر قسمت 
از مجموعه انیمیشینcashville kidz که یکی از 
برنامه های بلندمدت آموزشی سواد مالی در مالزی 
اســت، روی یک درس ویژه مالی اعــم از پس انداز 
پول، ایجاد عادت های مثبت هزینه و سرمایه گذاری 
و ... تمرکز دارد، افــزود: این برنامه همچنین اهمیت 
ایجاد تعامل بین مدیریت امور مالی و گذراندن وقت با 
دوستان و خانواده را برجسته می کند.مدیر تلویزیون 
اینترنتی واچار با بیان اینکه این برنامه در شش کشور 
مالزی، کامبوج، فیلیپین، اندونزی، سنگاپور و میانمار 
اجرا شــده و زندگی بیش از ۲0۵ هزار دانش آموز در 
بیش از 900 را مدرســه تحت تأثیر قرار داده است، 
افزود: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز از آن به 
عنوان یکی از بهترین برنامه های مالی و توانمندسازی 
مصرف کننده در جنوب شرقی آسیا یاد کرده است.به 

گفته وی تعدادی از قسمت های سریال دهکده پول 
در تلویزیون اینترنتی واچار قابل دســترس است و 
بازخوردهای بسیار خوبی درباره آن دریافت کرده ایم 
که به زودی قســمت های جدید آن نیز در ســایت 

بارگذاری خواهد شد.
آموزش مالی مبتنی بر نیاز مصرف کننده

بنی اسدی در ادامه یادآور شد که آینده بازارهای 
مالی ما در دستان نسل بعدی خواهد بود و از همین 
رو، الزم اســت کودکان را از همان ابتدا با سواد مالی 
آشنا کنیم؛ در این راستا به آماده سازی محتواهایی 
که در جهان از رتبه باالیی برخوردار بوده و مورد تایید 
متخصصان این حوزه در دنیا نیز قرارگرفته اند، اقدام 
کرده ایــم و در حال تهیه محتواهــای دیگری برای 
کودکان و نوجوانان هســتیم که یکی از آن ها برنامه 
It›s a Money Thing )مهارت های مالی( است.

مدیر ارتباطات فرابورس ایران این برنامه را یک برنامه 
مبتنی بر نیاز مصرف کننــده و مجموعه ای کامل از 
محتوای آموزشــی مالی موثر و مقرون به صرفه ویژه 
نوجوانان معرفی کرد که از داستان سرایی طنز برای 

کمک به مشارکت و یادگیری بهره گرفته است.

نشســت خبری »یک دیدار، یک عرضه« ویژه 
پذیره نویسی سهام در دســت انتشار شرکت بیمه 
اتکایی تهران رواک )سهامی عام در شرف تاسیس( 
صبح امــروز با حضــور مدیران ایــن مجموعه در 

فرابورس آغاز شد.
به گزارش مدیریت ارتباطــات فرابورس ایران، 
در ابتدای این جلسه محســن قره خوانی، نماینده 
هیئت موسس بیمه اتکایی تهران رواک با اشاره به 
اینکه سهام در دست انتشار شــرکت تهران رواک 
به عنوان پنجمین شــرکت بیمه اتکایــی در روز 
بیمه ۱۳ آذرماه، پذیره نویســی خواهدشد، گفت: 
مهمترین نقش شرکت های بیمه در جامعه، جبران 
خســارت ها در زمان حوادث برای آحــاد مردم و 
کسب وکارها اســت. همچنین تضمین امنیت و 
آرامش به خانواده ها و کسب و کارها از دیگر وظایف 
شرکت های بیمه است تا ریسک را از جامعه بردارد و 

خودش تحمل بکند.
وی نقش دیگــر ایــن شــرکت ها را در حوزه 
ســرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: این شرکت ها 
معموال منابع زیادی برای ســرمایه گذاری دارند، 
نقش بسیار اساسی شــرکت های بیمه جلوگیری 
از خسارت اســت و صنعت بیمه باید کاری کند که 

ایمنی در جامعه افزایش یابد.
مهمترین وظایف بیمه های اتکایی

قره خوانی وضعیت صنعت بیمه ایران را صنعتی 
رو به رشد در کشور عنوان کرد و افزود: هر سال ۳0 
تا ۳۵ درصد حق بیمه تولیدی افزایش می یابد. در 
گزارش اخیر بیمه مرکزی حق بیمه در ســال 99 
به رقم 89 هزار میلیارد تومان رسیده و پیش بینی 
می شــود در ســال ۱۴00 این رقــم از ۱00 هزار 

میلیارد تومان عبور کند.
وی درباره نقش بیمه های اتکایی گفت: مواردی 
مانند جبران خســارت، افزایــش ایمنی، افزایش 
آرامش و ســرمایه گذاری همگــی نقش های یک 
شرکت بیمه برای جامعه اســت و همان نقش ها را 
شــرکت های بیمه اتکایی برای شرکت های بیمه 

ایفا می کنند و شــرکت های بیمه ای خودشان را 
نزد شرکت های اتکایی بیمه می کنند و این چرخه 

همین طور ادامه دارد.
نماینده هیئت موسس بیمه اتکایی تهران رواک 
با اشاره به تالش بیمه مرکزی برای توسعه اتکایی در 
این صنعت طی سال های اخیر گفت: بیمه مرکزی 
تعدادی صندوق های اتکایی، قراردادهای اتکایی و 
تاسیس بیمه های اتکایی را در دستور کار قرار داده 

تا این شرکت ها به کمک صنعت بیمه کشور بیایند.
اهداف و برنامه های پیــش روی تهران 

رواک
وی در ادامه بــه معرفی شــرکت بیمه اتکایی 
تهران رواک پرداخــت و افزود: این مجموعه بر پایه 
روزآمدترین تکنیک های مدیریت ریسک بیمه ای، 
هوش تجاری، نــوآوری و خلق محصوالت جدید، 
پتانسیل و نیاز راهبری اتکایی بازار بیمه کار خود را 

آغاز کرده است.
قره خوانی از مذاکره و ارتبــاط این مجموعه با 
شــرکت های بزرگ اتکایی دنیا خبر داد و افزود: به 
امید خدا با رفع تحریم ها ارتباطات خود را در سطح 

بین الملل توسعه خواهیم داد.

وی یکی از مهمترین اهداف تهران  رواک را کمک 
به اقتصاد کشــور به خصوص در شرایط تحریمی 
دانست و اظهارداشــت: به دلیل شرایط تحریمی، 
کشــور از ظرفیت های اتکایی دنیا محروم شده و 
بر همین اســاس این مجموعه در تالش اســت تا 

ظرفیت های اتکایی را در کشور افزایش دهد.
وی این مجموعه را به عنوان پلی از صنعت بیمه 
به بازار ســرمایه دانســت وگفت: در حوزه توسعه 
فناوری اطالعات و نوآوری در محصوالت اتکایی نیز 

برنامه های مهمی پیش روی شرکت است.
نماینده هیئت موســس بیمــه اتکایی تهران 
رواک سرمایه این شــرکت را ۵00 میلیارد تومان 
در زمان تاســیس اعالم کرد و افزود: ۷۱ درصد این 
مبلغ توسط موسسان و نزدیک به ۲9 درصد هم در 

پذیره نویسی تامین خواهد شد.
وی ادامه داد: بر اســاس برنامــه ریزی ها در روز 
پذیره نویســی ۲۵0 میلیــارد تومان از ســرمایه 
شرکت تامین و ظرف دو سال به ۵00 میلیارد تومان 
افزایش خواهد یافت، همچنین طی دو سال بعدی 
برنامه ریزی برای افزایش سرمایه به ۱000 میلیارد 
تومان در دست است. برنامه های بعدی نیز ارتباط با 

شرکای خارجی و افزایش سرمایه های بزرگ از این 
طریق خواهد بود.

زمان بازگشایی نماد بعد از پذیره نویسی
قره خوانی بیمه هــای اتکایی را ســرمایه مهم 
صنعت بیمه در هر کشوری دانست و تصریح کرد: 
این شرکت موافقت تاســیس از بیمه  مرکزی را در 
تیرماه سال جاری دریافت کرد، مجوز پذیره نویسی 
هم در تاریخ ۲۴ مهر از ســازمان بورس اخذ شــد، 
همچنین طبق برنامه ریزی ها قرار است در روز ۱۳ 

آذر پذیره نویسی انجام شود.
وی با اعالم اینکه پس از پذیره نویســی سه گام 
مهم برای شروع فعالیت این شــرکت وجود دارد، 
گفت: در قدم اول برگزاری مجمع تاسیس، سپس 
اخذ پروانه تاسیس و پروانه فعالیت است که پیش 

بینی می شود تا پایان سال جاری انجام شود.
این مقام مسئول در تهران رواک به برنامه ریزی 
برای بازگشایی این نماد در ســال آینده اشاره کرد 
و ادامه داد: به محض اینکه فعالیت شــرکت آغاز و 
اولین صورت مالی منتشر شــود، نماد در فرابورس 
بازگشایی خواهد شــد که بر اساس پیش بینی ها 

سال آینده این نماد بازگشایی می شود.
نقاط قوت بیمه اتکایی تهران رواک

وی مهم تریــن نقطه قــوت ایــن مجموعه را 
نیروی انســانی متخصص دانست و گفت: پرتفوی 
متنوع و نقدشــوندگی باال از برنامه های مهم این 

مجموعه است.
وی در ادامــه به نســبت های مهــم مالی این 
مجموعه اشاره کرد و گفت: نسبت های اهرمی این 
شرکت در شرایط خوبی قراردارد که نشان از قدرت 

باالی مالی این شرکت است.
نماینده هیئت موسس بیمه اتکایی تهران رواک 
با تاکید بر اینکه نسبت توانگری مالی این مجموعه 
در ســطح خوبی قــرار دارد، افزود: این نســبت 
نشان می دهد که ریسک این شــرکت از کل بازار 
کمتر اســت، تا شــرکت های بیمه اعتماد کرده و 

ریسک های خود را واگذار کنند.

نشست خبری »یک دیدار، یک عرضه« اتکاتهران برگزار شد

چشم انداز تهران رواک برای توسعه صنعت بیمه
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 گفت وگو  با رییس کمیته محیط زیست 
مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 وارونگی هوا؛ 
از تنگی نفس مردم 

تا     تعطیلی صنایع
وارونگی هوا این روزها نفس بیشتر شهرها 
به خصوص شــهرهای صنعتی کشور را به 
شماره انداخته است. آسمان تیره؛ نفس مردم 
تنگ و صنایع تعطیل شدند. به همین بهانه 
در قالب مسؤولیت  اجتماعی بر خود واجب 
دانستیم به بررسی اقدامات الزم برای عبور از 

این شرایط بپردازیم.
»محمد مجابی«، رییس کمیته محیط 
زیست مجمع تشــخیص مصلحت نظام در 
گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران 
)سنا(، به وضعیت اســفناک آلودگی هوا در 
کالن شهرها و شــهرهای صنعتی وراه های 
رفع آن اشــاره کرد و گفت: برای جلوگیری 
از آلودگی هوا باید اصل ۵0 قانون اساســی 
مورد توجه جدی قرار بگیــرد، در این قانون 
به حفاظت از محیط زیست توجه شده و این 

وظیفه بر دوش آحاد جامعه قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: بعد از قانون اساسی باید 
سیاست های کلی محیط زیست که مربوط به 
ابالغیه مقام معظم رهبری است مورد توجه 
باشد، این سیاست ها در مواد قانونی متعدد 
به بحث های جلوگیری از انواع آلودگی ها از 

جمله آلودگی هوا پرداخته است.
قانونی به نام قانون هوای پاک

مجابی به وجود قانونی در کشــور به نام 
قانون هوای پاک اشاره کرد و گفت: مهمترین 
بند این قانون مربوط بــه حامل های انرژی 
است که اعالم شده حامل های انرژی باید از 
استاندارد مناســب برخوردار باشند، رعایت 
این استانداردها، وظیفه تولیدکننده حامل 
انرژی یعنی وزارت نفت اســت که موظف به 

انجام آن خواهد بود.
رییس کمیتــه محیط زیســت مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام با تأکید بر وظیفه 
مصرف کننــدگان در کاهــش آلودگی هوا 
گفت: در قانون، مصرف کنندگان انرژی که 
شــامل کارخانه های بزرگ و نیز واحدهای 
مسکونی هستند باید وظایفی مانند تعمیر 
موتورخانه ها و نیز صرفه جویــی در انرژی را 
در دســتور کار خود قرار دهند تا بتوان از این 
طریق به مراتب شاهد کاهش مصرف انرژی و 

نیز افت شاخص آلودگی هوا در کشور باشیم.
وی به تکالیــف قانونــی تولیدکننده و 
مصرف کننده حامل های انرژی اشــاره کرد 
و گفت: عالوه بر مصرف کنندگان مسکونی، 
مصرف کنندگانی که از وسایل نقلیه استفاده 
می کننــد و دارای آالینده هــای متحرک 
هســتند، ملزم به رعایت اســتانداردهایی 
خواهند بود که نقش زیــادی را در کاهش و 

افزایش آلودگی هوا دارند.
مجابی خاطرنشــان کرد: البته مهمتر از 
تکلیفی که برای مصرف کننده وسایل نقلیه 
وجــود دارد و باید به صورت دوره ای تســت 
خودرو بدهد تا وســیله موردنظــر آالینده 
نباشــد، تکلیف اوالتری برای خودروسازها 
وجود دارد کــه آنها اســتانداردهای الزم را 

رعایت کنند.
عوامل تاثیرگذار در افزایش آلودگی هوا

مجابی اظهار داشــت: در آبان ماه ســال 
99 با ۱0 روز ناســالم همراه بودیم و شاخص 
آلودگی هوا به عددی باالتر از ۵0 رسید اما در 
آبان ماه امسال این میزان به ۱۳ روز افزایش 
پیدا کرد و هوا در این مدت بســیار آلوده تر از 

سال گذشته بود.
رییس کمیتــه محیط زیســت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت: آلودگی هوا در 
کشور ناشی از افزایش ذرات در هوا  است، این 
اتفاق ناشی از عواملی مختلف است که اصلی 
ترین آن به سوخت های سنگین بر می گردد.

وی با بیان اینکه آلودگی هوا در کشــور 
در صورت عدم توجه به چند مساله جدی با 
مشکل جدی مواجه خواهد شــد، افزود: به 
لحاظ اقتصادی به هیچ عنوان وضعیت خوبی 

را برای مصرف انرژی رعایت نمی کنیم.
مجابی گفت: ســوخت در ایران در سبد 
قیمتی خانوارها در جایی قرار دارد که به هیچ 
عنوان میزان مصرف آن مهم نیست و مصرف 
کنندگان توجهی به آیتم های میزان مصرف 

انرژی کاالی مدنظر ندارند.
به گفتــه رییس کمیته محیط زیســت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صورت 
مشخص بودن ارزش انرژی مصرف شده در 
محصوالت، افراد به ســمت خرید کاالهایی 
پیش می روند که انــرژی کمتری را مصرف 

کرده باشند.
وی به عــدم مدیریت مصــرف انرژی در 

بخش های مختلف اشاره کرد و اظهار داشت: 
گاز به عنوان یک منبع بســیار مهم در همه 
خانه ها و مراکز تولیدی پخش شــده است، 
در حالی که این انرژی می توانست به صورت 
متمرکز و با یک بهره وری مناسب تبدیل به 
برق شود و نوع مصرف به صورت کنترل شده 

ارتقا پیدا کند.
مجابی با بیــان اینکه مســأله اقتصادی 
در مصرف انرژی به عنوان نخســتین مساله 
محســوب می شــود که باید در خصوص 
حامل های انرژی در نظر گرفته شود، گفت: 
در صورت عدم رفع مشــکل اقتصادی برای 
مصرف انرژی، باقی مســایل در مسیر اصلی 

خود قرار نمی گیرند.
رییس کمیتــه محیط زیســت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به شــرایط فعلی 
کشــور که اقتصاد انــرژی در آن از وضعیت 
مناسبی برخوردار نیست اشاره کرد و گفت: 
افراد و واحدهای تولیــدی در حال مصرف 
بی مهابای انرژی هســتند، با توجه به وجود 
چنین مسایلی اگر تدابیر جدی برای تهران و 
دیگر کالنشهرها اتخاذ نشود با مشکل جدی 

در زمینه آلودگی هوا مواجه خواهیم شد.
وی در ادامه  اشــاره کرد: به عنوان نمونه 
تولید سیمان از عواملی محسوب می شود که 
با فعالیت خود زمینه بخش افزایش آلودگی 

هوا در کشور هستند.
پیشنهاد برای کاهش آلودگی هوا

وی به ارائه پیشــنهاداتی بــرای کاهش 
آلودگی هــوا پرداخــت و گفــت: برخی از 
پیشــنهادها بلندمدت و برخی دیگر کوتاه 
مدت هستند، پیشنهاد بلندمدت دقیقا در 
سیاست کلی ابالغیه رهبر معظم انقالب آمده 
و براســاس آن قانون هوای پاک تصویب شد 
که در این راســتا اجباری شدن قانون هوای 
پاک به عنوان مهمترین پیشنهاد محسوب 

می شود.
به گفته مجابی، در صورت اجرایی شدن 
قانون هوای پاک به صورت جدی، بســیاری 
از مسایل و معضالت حاکم در بحث انرژی و 

آلودگی هوا برطرف می شود.
رییس کمیتــه محیط زیســت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت: تا زمانی که 
اقتصاد انرژی در کشــور اصالح نشود، موتور 
محرک کاهش آلودگی هوا در کشور راه نمی 
افتد و نمی توان شاهد استفاده درست انرژی 

و رفع آلودگی ها در کشور باشیم.
وی با بیان اینکه مردم بدانند که مصرف 
درست انرژی در کشور و تالش برای کاهش 
آلودگی هوا، مســوولیتی مشــترک است 
که باید کمک زیادی بــرای رفع آنها صورت 
بگیرد، گفت: مــردم باید کاهش مصرف گاز 
در زمستان را در دستور کار خود قرار دهند، 
چراکه این موضوع می تواند تاثیر زیادی در 

کاهش آلودگی هوای کشور داشته باشد.
افت تولید گاز، مشکل اصلی نیروگاه ها در 

فصل زمستان
مجابی مشکل اصلی نیروگاه ها در فصل 
زمســتان را افت تولید گاز اعالم کرد و افزود: 
اکنون در مرحله ای قــرار داریم که با مصرف 
۷00 میلیون متر مکعب گاز همراه هستیم 
و متاسفانه میزان مصرف آن بر میزان تولید 

فزونی گرفته است.
وی بــه تاکید قانــون هوای پــاک برای 
اســتفاده از انرژی های نو اشاره کرد و گفت: 
ایران مستعد اســتفاده از انرژی خورشیدی 
اســت، در کشــور بیش از ۲۵0 روز آفتاب 
قوی وجــود دارد اما میزان مصــرف انرژی 

خورشیدی در کشور بسیار پایین است.
مجابی با اشــاره به اینکه در کشــورهای 
اطراف ایران مانند ترکیه بیشــتر واحدهای 
اســتفاده کننده از انرژی در حال استفاده از 
انرژی خورشیدی هســتند، افزود: آبگرمن 
های خانگی باید به آبگرمکن خورشــیدی 
تبدیل شــود، چراکه این موضوع می تواند 
تا حد زیادی در صرفه جویی برای اســتفاده 

سوخت تاثیرگذار باشد.
اقدامات جدی در برنامه هفتم توســعه 

برای رفع آلودگی هوا
رییس کمیتــه محیط زیســت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اکنون در 
حال ورود به برنامه ششم توسعه هستیم اما 
قطعاً برنامه هفتم توســعه به عنوان فرصت 
استثنایی برای به کار گرفتن اقدامات جدی 
در راستای رفع مشکل سوخت و آلودگی هوا 

تلقی می شود.
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بازار سرمایه

بــا تصمیم هیات مدیره شــرکت مدیریت بازار متشــکل 
معامالت ارز ایران، امیــر هامونی که رییــس هیات مدیره 
این شــرکت نیز بود بــه عنــوان مدیرعامل این شــرکت 

انتخاب شد.
 به گزارش پایــگاه خبری بازار ســرمایه )ســنا(، هامونی 
دانش آموختــه اقتصاد دانشــگاه تهــران، به مدت 9 ســال 

مدیرعامل فرابورس ایران بود. او ســوابقی همچون مدیر بازار 
فرابورس، کارشناس امور بورس ها و بازارها در سازمان بورس 
و اوراق بهادار، رئیس هیات مدیره شــرکت ســهامی مدیریت 
بازار متشــکل معامــالت ارزی، نائــب رئیس هیئــت مدیره 
شــرکت مدیریت فناوری بورس تهران را در رزومه کاری خود 

دارد.

 در دوره تصــدی هامونی در فرابــورس، بازارهــا و ابزارهای 
متنوعی به بازار سرمایه معرفی شــدند که بسیاری از آن ها برای 
نخستین بار از درگاه فرابورس مســیر نوینی از تامین مالی را به 

روی سرمایه گذاران گشودند.
 ورود اولین استارتاپ به بازار ســرمایه نیز در آخرین روزهای 

مدیریت او بر فرابورس ایران رقم خورد.

»هامونی« راهی شرکت »مدیریت بازار متشکل معامالت ارز ایران« شد
خبرمیز خبر 

یک کارشناس بازار سرمایه 
عنوان کرد؛

فراوانی مولفه های مثبت؛ 
روند صعودی در بلند مدت

افزایش قیمت گاز در کنار کاهش هزینه 
بهــره وری در بلند مدت بــه افزایش ارزش 
افزوده و قیمت نهایی در بســیاری از صنایع 
منجر می شود؛ موضوعی که ضروری است 
سهامداران به جای تمرکز بر کاهش اندک و 
مقطعی سود سهام به دنبال قطعی احتمالی 
گاز در برخی صنایــع با نگاه بــه افق های 
بلندمدت سرمایه گذاری به آن توجه کنند 
و از ســرمایه گذاری به موقع در بازار سرمایه 

غافل نشوند.
به گــزارش پایگاه خبری بازارســرمایه 
)ســنا(، به اعتقاد کارشناســان، تغییرات 
زیســت محیطی مهمترین دلیل افزایش 
قیمت جهانی گاز اســت. گرمای شــدید 
تابســتان ســال ۲0۲۱ و انتظار زمستانی 
ســخت در این سال، سبب شــده تا تقاضا 
برای گاز افزایش یابد؛ این درحالی است که 
میزان عرضه گاز نه تنها افزایش نداشته بلکه 
با اســتناد به توافق پاریس )با موضوع اصلی 
کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای(، روند 

نزولی داشته است.
از همین رو کشــور چین، برای کاهش 
آالینده هــای مخــرب محیط زیســت، 
محدودیتی بر روی صنایعی که مصرف زغال 
سنگ دارند قرار داده و مصرف زغال سنگ 
آنها را به شدت کم کرده است. در این میان، 
استفاده از گاز به عنوان سوختی با آالیندگی 
بسیار کم به عنوان سوخت جایگزین زغال 
سنگ، بر افزایش قیمت جهانی این سوخت، 
تاثیر به سزایی داشته است، اتفاقی که کشور 

ما نیز ناگریز از مواجه با آن است.
با وجود وابســتگی قیمــت گاز خوراک 
صنایع به قیمت هــای جهانی محصوالت 
نهایی ) به خصوص صنعت پتروشــیمی( 
باید در نظر داشت که ارزش افزوده تولیدات 
صنایع نیز باال رفته کــه در نهایت منجر به 
رشد ســودآوری آنها به نســبت سال های 
گذشــته نیــز می شــود، موضوعــی که 

سهامداران باید به آن توجه داشته باشند. 
کــدام صنایــع از افزایش قیمت 

جهانی گاز سود می برند؟
شــرکت  ســرمایه گذاری  مدیــر 
ســرمایه گذاری »کاریزما« در گفت و گو با 
پایگاه خبری بازارسرمایه )سنا( مهمترین 
عوامل  تاثیرگــذار در تصمیم گیری برای 
خرید ســهم را قیمــت دالر و  قیمت های 
جهانی کامودیتی دانست و افزود: البته باید 
در نظر داشــت که برخی ریسک های بازار 
نیز نشات گرفته از اخبار سیاسی )سیاست 

داخلی و خارجی( هستند. 
امین دامچه در پاســخ به این پرسش که 
کدام صنایع از افزایــش قیمت جهانی گاز 
سود می برند، گفت: بخشی از صنایع مانند 
پتروشیمی ها به خصوص تولیدکنندگان 
اوره و آمونیاک از افزایش جهانی قیمت گاز 
ســود می برند، زیرا نرخ محصول های این 
صنایع به طور مستقیم به قیمت گاز وصل 
اســت و زمانی که قیمــت گاز افزایش پیدا 
می کند، روند قیمت محصول این صنایع نیز 

رشد پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: بــه عنوان مثال همزمان 
با افزایش قیمت جهانــی گاز  قیمت اوره 
از ۴00 دالر به  باالی ۷00 دالر رسید. در 
ایران به دلیل فرمــول قیمت گذاری نرخ 
گاز خوراک صنایع پتروشیمی، در چنین 
مواقعی که نــرخ گاز و محصوالت افزایش 
می یابد، اثــر مضاعفی را بر ســودآوری 
شرکت های این گروه شاهد هستیم، زیرا 
در فرمول قیمت گذاری نرخ گاز خوراک، 
قیمــت گاز در ۴ هاب بیــن المللی وزن 
پنجاه درصدی دارد و پنجاه درصد دیگر، 
میانگین نرخ صادراتی، وارداتی و مصرفی 

در ایران است.
همبسنگی قیمتی اوره و متانول با 

گاز و زغال سنگ
این کارشناس بازارســرمایه در ادامه به 
افزایش قیمت اوره و متانول در پی افزایش 
قیمت گاز اشاره کرد و افزود: متانول در دنیا از 
زغال سنگ گرفته می شود، بر این اساس اگر 
بخواهیم نوسانات متانول را دنبال کنیم باید 

به سمت زغال سنگ حرکت کنیم.
دامچه تصریح کرد: همان طور که در باال 
اشاره شــد به دنبال انعقاد پیمان پاریس و 
کاهش عرضه زغال سنگ محدودیت هایی 
در عرضه ایــن محصول ایجاد شــد، براین 
اســاس مجوز بهره برداری از معادن زغال 

سنگ محدود شد.
وی افزود: این شرایط سبب شد تا قیمت 
گاز افزایش پیدا کند، ایــن موضوع در کنار 
ثبات در نرخ برق، شرکت های نیروگاهی را 
به سمت استفاده از کاالی جایگزین یعنی 
زغال ســنگ کشــاند؛ رویکردی که سبب 
تحریک تقاضا در زغال سنگ و رشد قیمت 
آن شد. به همین دلیل هم قیمت متانول از 
حوالی هر تن ۳00 دال ربه حدود ۴۵0 دالر 

رشد کرد.

مدیر کارگزاری سرمایه گذاری 
ملی ایران شعبه کیش مطرح کرد؛
ورود منابع مالی ارزی به 
پروژه های زیرساختی از 

مسیر بورس بین الملل
بورس بین الملــل با هــدف تأمین مالی 
پروژه های داخلی کشور طراحی شده است؛ 
به نحوی که مســیر ورود منابع مالی ارزی به 
پروژه های زیر ساختی و بزرگ کشور از طریق 
انتشار اوراق و ســایر ابزارهای مالی تسهیل 

شود.
مدیر کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران 
شــعبه کیش در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 
خبری بازار سرمایه )ســنا( با اشاره به الحاق 
ماده ۲9 به قانون چگونگی اداره امور مناطق 
آزاد تجاریـ  صنعتی در هفتم امرداد ۱۳88 
مجلس شــورای اســالمی اظهار داشت: این 
الحاقیه در پانزدهم اسفند همان سال به تأیید 
مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد و هیات 
وزیران در جلسه بیست و هشتم بهمن ۱۳9۷ 
به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار، 
آیین نامه تاسیس و فعالیت بورس در مناطق 

آزاد تجاریـ  صنعتی را تصویب کرد.
مهدی متین ادامه داد: بر اساس این ماده، 
مناطق آزاد می توانند بورس های مســتقل 
خود را داشــته باشــند؛ از این روی، تاسیس 
بورس بین الملل در جزیــره کیش طی چند 
سال گذشته مطرح شــد. اما به دلیل شرایط 
خاص بین المللی ایران طی ایــن مدت، این 
موضوع به منصه ظهور نرسیده است. بورس 
بین المللی نیز همانند تمامی نهادهای مالی 
دیگر، نیازمند زمان اســت و الزم اســت این 
زمان تسریع یابد و ساختارهای مناسب برای 

راه اندازی بورس بین الملل ایجاد شود.
در این بورس به عنــوان پنجمین بورس 
کشور، سرمایه اولیه و تمام معامالت به صورت 
ارزی خواهد بود و بــرای راه اندازی این بورس 
ســهامدار و ســرمایه گذار خارجی خواهیم 

داشت.
وی با اشــاره به اهمیت راه انــدازی بورس 
بین الملل تصریح کرد: این موضوع با ورود ارز 
خارجی به کشــور همراه است و امکان جذب 
سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذاری ارزی از 
داخل کشور را فراهم می کند. همچنین، مزایا 
و امکانات مناطق آزاد، قانون و مقررات حاکم 
بر آنها، جهت گیری ســرمایه گذاری خارجی 
به ســوی اوراق بهادار و نیاز به این نوع سرمایه 
در مناطق آزاد از جمله عوامل مهم راه اندازی 

بورس بین  المللی در کیش است.
به گفته این کارشــناس بازار ســرمایه، 
راه اندازی بورس بین الملل می تواند زمینه های 
افزایش صادرات کاال و خدمات از طریق پیوند 
با بازارهای جهانی، جذب سرمایه های خارجی 
و فناوری پیشرفته را فراهم کند. آزادی ورود و 
خروج ارز، تاسیس بانک خصوصی و استقرار 
شــعب بانک های خارجی، تاسیس و فعالیت 
شــرکت های بیمه داخلی و خارجی در کنار 
معافیت مالیاتی و آزادی مشارکت خارجیان 
در فعالیت های اقتصادی ســبب می شــود 
ســرمایه گذاری در بورس های مســتقر در 

مناطق آزاد آسان تر از سرزمین اصلی باشد.
وی افــزود: راه اندازی بــورس بین المللی 
در مناطــق آزاد می تواند همچنین بســتر 
الزم را برای بین المللی کردن بازار ســرمایه 
ایجاد کنــد. به ویــژه آنکه حقــوق قانونی 
ســرمایه گذاران خارجــی بر اســاس قانون 
تضمین شده است و همچنین معافیت های 
مالیاتی یکی از مشوق های مناسب برای جذب 

سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود.
مدیر کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران 
شــعبه کیش مزایای اقتصادی مناطق آزاد 
را مدنظر قرار داد و گفت: ایــن مزایا در ورود و 
خروج سرمایه و نظام ارزی حاکم بر آن، انجام 
معامالت بر پایه یک پول خارجی مانند یورو یا 
دالر افزون بر ساده تر کردن فرآیند معامالت 
به دلیل پوشش ریســک نرخ ارز، بازار را برای 
ســرمایه گذاری خارجی جذاب تر می کند. از 
این روی، بکارگیری یک ســامانه معامالتی 
پیشرفته که بتواند تسهیالت قابل قبولی برای 
مشارکت کنندگان بازار فراهم کند ضرورت 
دارد و الزم اســت زیرســاخت های انجــام 

معامالت برخط فراهم شود.
متین با اشــاره به برنامه کسب وکار بورس 
بین الملل گفت: بــورس بین الملل کیش با 
هدف تأمین مالی پروژه های داخلی کشــور 
طراحی شده اســت. به نحوی که مسیر ورود 
منابع مالی ارزی به پروژه های زیر ســاختی 
و بزرگ کشور از طریق انتشــار اوراق و سایر 
ابزارهای مالی تسهیل شود. همچنین، سهام 
شــرکت ها با تأخیر و فاصلــه وارد این بورس 

می شوند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: از آنجا 
که بستر معامالت در بورس بین الملل، ارزی 
است این قابلیت را دارد که تمام کاالهایی که 
به کشــورهای دیگر صادر می شوند، از طریق 
این بورس عرضه شــوند. این بورس به عنوان 
بورس بین المللی کشور، اساساً تداخلی با سایر 
بورس ها نخواهد داشت. بورس ها مکمل هم 
هستند؛ بنابراین، در رقابت با یکدیگر نخواهند 

بود.

مدیر صندوق و سبدگردان سرمایه گذاری ملی ایران مطرح کرد؛

مصلحت سهامداران؛ اولویت دولتمردان در تنظیم بودجه ۱۴۰۱

مدیر سرمایه گذاری بیمه کوثر مطرح کرد؛

چالش های دولت در بودجه ۱۴۰۱؛ از حذف ارز ۴۲۰۰ تا واقعی سازی نرخ ها

مهدی سوری عنوان کرد؛ »قطعی گاز« در زمستان؛ کم تأثیر اما جنجالی

در نظر گرفتن منافع ســهامداران در بودجه ۱۴0۱ از موضوعاتی 
است که باید به آن توجه شایانی شود و شایسته است مواردی در بودجه 

لحاظ شود تا مصلحت  سهامداران را در پی داشته باشد.
مدیر صندوق و سبدگردان سرمایه گذاری ملی ایران در گفت وگو با 
خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( وظیفه اصلی سازمان بورس و 
اوراق بهادار را استیفای حقوق جامعه بزرگ سهامداری از دولت برشمرد 
و اظهار کرد: سازمان بورس نماینده مردم و نماینده سرمایه گذاران در 
حاکمیت است. بنابراین، این ســازمان صیانت از حقوق سهامداران را 
در سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است. هر تصمیمی که در دولت 
گرفته می شود، می تواند به جامعه ســهامداری آسیب زننده باشد، از 
این رو باید احقاق حق وحقوق سهامداران از طریق سازمان بورس انجام 

شود.
یاســر فالح ادامــه داد: باید به این نکته توجه شــایانی شــود که 
تصمیم هایی کــه در وزارتخانه های نفت، جهاد کشــاورزی، صنعت، 
معدن و تجارت و وزارتخانه اقتصاد و امور دارایی اخذ می شود، همگی 
بر جامعه بزرگ سهامداری تأتیر می گذارد. جامعه سهامداری اکنون 
جمعیت بســیاری را در برمی گیــرد؛ بنابراین، توجه ویــژه به منافع 
سهامداران در بودجه ۱۴0۱ از جمله موضوعاتی است که باید در اولویت 
قرار گیرد و در تنظیم بودجه لحاظ شــود تــا خروجی آن به مصلحت  

سهامداران منتج شود.
وی با اشاره به افزایش چشــمگیر جمعیت سهامداران کشور طی 
سال های اخیر، اذعان داشت: پیشنهاد می شود رییس سازمان بورس 
در جمع اعضای کابینه دولت قرار گیرد، حتی اگر از حق رأی برخوردار 

نباشد. رییس ســازمان بورس در هیأت دولت، می تواند نقش کلیدی 
در روشن و شــفاف کردن تأثیرات تصمیم های مختلف اقتصادی در 
وازتخانه های مختلف داشته باشــد. اینکه این تصمیم ها چه تأثیری 
بر صنایع و شــرکت های بورســی دارد و چگونــه در دارایی و زندگی 

سهامداران نمود پیدا می کند.
مدیر صندوق و ســبدگردان ســرمایه گذاری ملی ایــران اظهار 
امیــدواری کــرد: در بودجــه ۱۴0۱، چــه نماینــدگان مــردم در 
مجلس شورای اســالمی و چه مســئوالن در دولت، به اهمیت تأثیر 
تصمیم های شــان در نظام اقتصادی به ویــژه بازار ســرمایه، با نگاه 
آسیب شناسانه بنگرند و از حق و حقوق جامعه بزرگ سهامداری حتما 
حفاظت و حراست کنند. ســازمان بورس و اوراق بهادار با رایزنی های 

خود با دولت و هیأت دولت نقش بسزایی در این مهم دارد.
توجه به حذف قیمت گذاری دستوری در بودجه 1401

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به حذف ارز ترجیحی در بودجه 
۱۴0۱ تصریح کرد: هرگونه قیمت گذاری در حوزه های مختلف، ایجاد 
رانت می کند. حذف قیمت گذاری هایی که از سوی دولت انجام می شود 
را باید به فال نیک گرفت. درباره ارز ترجیحی نیز باید گفت منافع این ارز 
در برخی بخش ها به عموم مردم رسیده است و در برخی بخش ها خیر. 
الزم است در بخش هایی که منافع آن به مردم نرسیده است، تخصیص 
ارز ۴۲00 تومانی به سرعت حذف شــود و در بخش هایی که منافع ارز 
ترجیحی به مردم رسیده است مانند صنایع دارویی، دولت این روند را 

ادامه بدهد.
وی ادامه داد: در حوزه صنایــع دارویی، منافع ارز ترجیحی به مردم 

و بیماران خاص رســیده اســت. در صنایع دیگر، بهتر است به صورت 
تدریجی، ارز ترجیحی حذف شــود تا بســاط رانت برچیده شود و در 
نهایت، موضوع قیمت گذاری دستوری در دیگر حوزه ها نیز باید برداشته 
شود، زیرا این موضوع شدنی نیست که برای نمونه، فوالد در بورس کاال 

عرضه شود اما قیمت آن را دولت تعیین کند.
نمی شود خودرو در بورس عرضه شود و شرکت های خودروسازی 
سهامی عام شوند و مردم سهامدار آن باشند، در حالی که قیمت خودرو 
را دولت تعییــن می کند. از این رو، الزم اســت هم ســهامداران و هم 

مسوالن، تکلیف خود را نسبت به بورس بدانند.
ضرورت اجتنــاب از رفتارهای جزیــره ای در بخش های 

مختلف اقتصادی
وی با تأکید بر لزوم همسویی بخش های اقتصادی در وازتخانه های 
مختلفی همچون صمت، نیرو، شهرسازی، کشــاورزی و نمود آن در 
بودجه ۱۴0۱ و بازار سرمایه خاطرنشان کرد: رفتارهای جزیره ای یکی 
از مشکالت اساسی در ساختار دولت است. به بیانی دیگر، بخش های 
مختلف رفتارهای مســتقلی از خود نشــان می دهند و متأســفانه 

هماهنگی کالن و یکپارچه ای میان این بخش ها مشاهده نمی شود.
مدیر صندوق و ســبدگردان ســرمایه گذاری ملی ایران با اشاره به 
تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: در این شورا تالش 
می شود میان بخش های مختلف اقتصادی دولت، هماهنگی و اتحاد 
ایجاد شود. طبیعی است با به عضویت درآمدن رییس سازمان بورس در 
کابینه دولت، هم افزایی میان بورس و بخش های مختلف اقتصادی، به 

شکل موثرتری ایجاد می شود.  

نرخ گاز، نرخ عوارض، مالیات و حق بهره برداری 
از معادن و نــرخ ارز از جمله چالش های ســه گانه 
دولــت در ارتباط با اعداد و ارقــام مربوط به بودجه 

۱۴0۱ است.
مدیر سرمایه گذاری بیمه کوثر، مهم ترین بحث 
در بودجه ۱۴0۱ را مرتبط بــه اعداد و ارقام خواند و 
به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( گفت: 
اعداد و ارقام بودجه ای باید نخست در دولت و سپس 
در مجلس به صورت دقیق کارشناســی، بررسی و 
در خصوص این اعداد تصمیم گیری های درست، 

منطقی و به جایی اخذ شود.
نوید خاندوزی این اعداد را مربوط به سه موضوع 
چالشی و اثرگذار در بودجه ۱۴0۱ برشمرد و ادامه 
داد: اعــداد مرتبط با موضوعاتــی همچون گاز که 
شرکت های فوالدی، سیمان و پتروشیمی را درگیر 
می کند، موضوع نخست اســت. عوارض، مالیات و 
حق بهره برداری از دیگر اعداد با اهمیت در بودجه 
۱۴0۱ اســت که در ارتباط با معادن و سایر صنایع 

مطرح بوده و موضوع سوم، ابهام در نرخ ارز است.
وی بــا بیان اینکه هنــوز ابعــاد بودجه ۱۴0۱ 
مشخص نشده است، اظهار کرد: به نظر می رسد در 

این بودجه، نرخ ارز ۴۲00 حذف شود و این موضوع 
به بازار کمک خواهد کرد. بــرای دو موضوع دیگر 
یادشده، الزم است ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
سهامداران و همچنین نمایندگان مجلس تالش 
کنند تا اعداد به سمت منطقی تر شدن پیش بروند و 
با اعالم بودجه ۱۴0۱، نه تنها به بازار سرمایه شوک 
منفی تحمیل نشود بلکه حتی اعالم بودجه ۱۴0۱ 

به مثابه یک عامل مثبت برای بازار تلقی شود.
این کارشناس بازار ســرمایه خاطرنشان کرد: 
اینکــه دولت در ســال آینده نیز کســری بودجه 
داشته باشــد یا نه، ارتباط مســتقیمی با نرخ تورم 
در ســال آینــده دارد. از طرف دیگر، همــواره در 
بودجه موضوعاتی لحاظ می شــود که مورد توجه 
شــرکت های بورسی اســت. بهره مالکانه معادن، 
نرخ حامل هــای انرژی و مواردی از این دســت که 
شرکت های بورســی به طور مستقیم با آن مرتبط 
هستند، از جمله موارد مورد توجه اهالی بازار سرمایه 
است. به تازگی این موضوع مطرح شده که نرخ گاز 
صنایع در بودجه ۱۴0۱ افزایش خواهد یافت و بهره 

مالکانه نیز با افزایش قابل توجهی مواجه می شود.
وی در ارتباط با افزایش نــرخ حامل های انرژی 

در بودجــه ۱۴0۱ و تاثیری که بر صنایع بورســی 
می گذارد، ابراز کرد: با توجه بــه اینکه دولت قصد 
دارد بودجه ســال ۱۴0۱ را بدون کســری ببندد، 
بی تردید به منابع درآمدی دیگر می اندیشد. یکی از 
این منابع، بحث حامل های انرژی است. حامل های 
انرژی از جمله مباحث مهمی است که بیشتر فعاالن 
اقتصادی به این موضوع توجه ویژه ای دارند و بر این 
باورند که باید از حالت قیمت گذاری دستوری خارج 

و بنا به شرایط منطقه ای قیمت گذاری شود.
خاندوزی اظهار امیدواری کرد: بودجه در حال 
بررسی در دولت اســت، سپس به کمیسیون های 
تخصصی مجلس شورای اسالمی واگذار می شود 
تا بیشتر بررسی و تصمیم نهایی در خصوص اعداد 
و ارقام بودجه گرفته شــود. امیدواریــم با توجه به 
رایزنی های ســازمان بورس با دولت و همچنین با 
توجه به جمعیت ۶0 میلیونی سهامداران بورسی، 
تصمیماتی گرفته شود که منافع سهامداران را در 

پی داشته باشد.
حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴0۱

مدیــر ســرمایه گذاری بیمه کوثر با اشــاره به 
پیامدهای حذف ارز ترجیحی برای بازار ســرمایه 

تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی به واقعی تر شدن 
نرخ ارز و اثر مثبت بر بازار می انجامد. حذف این ارز 
می تواند اقتصاد کشور را واقعی تر کند. رانت هایی که 
تا پیش از این به نوعی در اختیار واسطه ها و دالالن 
بود، به سمت تولیدکنندگان و صاحبان سهام سوق 

داده می شود.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، مهم ترین 
پیامد حذف ارز ترجیحی، به حاشــیه رانده شدن 
چشم انداز عجیب و غیرواقعی برخی از سهامداران 
در ارتباط با کاهش نرخ ارز اســت و پیش بینی های 
ارزی معقوالنه تری به ســهامداران ارائه می دهد. 
بنابراین، حذف این ارز، به شــفاف شدن عملکرد 

شرکت ها می انجامد.
وی اذعان کرد: طبیعی است با حذف ارز ۴۲00 
تومانی و تبدیل شدن آن به ارز نیمایی، شرکت هایی 
که از ارز ترجیحی منتفع می شدند، افزایش هزینه 
خواهند داشــت. به بیانی دیگر، با افزایش نرخ ارز، 
هزینه ها نیز افزایش می یابد. البته شــفاف شدن 
وضعیت شرکت ها بر اثر حذف این ارز در بلندمدت، 
آثار مطلوبی بر رابطه این شرکت ها با بازار و تحلیل 

و بررسی های سهامداران نسبت به بازار می گذارد.

با مدیریت مسووالن و صاحبان صنایع در زمستان، موضوع احتمال 
قطعی گاز تأثیر جدی بر صنایع فوالد، سیمان و پتروشیمی نمی گذارد 
و آنچه اخیــراً درباره این موضوع به عنوان یک ریســک در بازار مطرح 
می شود بیش واکنشی برخی از اهالی بازار به یک خبر غیرقطعی و البته 

کم تأثیر است.
»مهدی ســوری«، کارشناس بازار ســرمایه در گفت و گو با پایگاه 
خبری بازار سرمایه ایران )سنا( به قطع احتمالی گاز صنایع در زمستان 
و تاثیر آن بر روند معامالت بورس اشاره کرد و گفت: اگر تحلیل شرایط 
روز بازار به صورت تک عامل با محور قطعی گاز صورت بپذیرد؛ باید در 
ابتدا به طور حتم به مسایل افزایش قیمت گاز و نیز قطعی احتمالی آن 

پرداخته شود که به عنوان دو موضوع اساسی در کشور تلقی می شوند.
وی با بیان اینکه آیا قطعی گاز باعث عدم فعالیت واحدهای تولیدی 
در کشور می شود، گفت: عموماً واحدهای تولیدی فوالد دارای ذخیره 
مواد اولیه برای مدت ۲0 روز تا یک ماه  هستند که از طریق آن می توانند 
تا یک ماه از زمان قطعی گاز فعالیت خود را به آسانی سپری کنند اما در 
صورت تداوم این اتفاق بیشتر از یک ماه، مشکل کمبود تولید در شرکت 

ها رخ خواهد داد.
سوری با بیان اینکه کارخانه پتروشــیمی ها، متانول سازان و اوره 
ســازان به راحتی قادر به مدیریت قطعی گاز برای مدت یک ماه تا ۴۵ 
روز هستند، خاطرنشــان کرد: این واحدها هر سال در زمان قطعی گاز 

به مساله اورهال شــرکت می پردازند، اما اگر قطعی گاز در واحدهای 
پتروشــیمی بیشــتر از یک ماه به طول بینجامد باعث ایجاد مشکل 

اساسی برای این واحدها می شود.
این کارشناس بازار ســرمایه افزود: در صنعت سیمان قرار است تا 
خوراک مایع با قیمت ارزان در اختیار ایــن واحدها قرار بگیرد اما نکته 
اساسی این اســت که اکنون در کشــور با کارخانه های سیمان بسیار 

مستهلکی روبرو هستیم که تاکنون اورهال نشده اند.
وی معتقد است که سوزاندن مازوت از طریق این واحدها مشکالت 
آنها را بیشتر از قبل می کند و می تواند باعث ایجاد صدمه به کارخانه ها 

شود.

با کنار گذاشتن اقتصاد دولتی و واگذاری آن به 
بخش خصوصی واقعی، اقتصاد، شفاف خواهد شد.

عضو کمیســیون اقتصادی با بیان اینکه امروزه 
غیرقابــل پیش بینی بودن اقتصاد کشــور به یک 
معضل تبدیل شــده اســت به پایگاه خبری بازار 
سرمایه )ســنا( گفت: اگر بتوان اقتصاد کشور را با 
برنامه ریزی های درســت مدیریت کــرد، به طور 
قطع در آینده ای نزدیک، می توان شاهد اقتصادی 
براساس عرضه و تقاضا و همچنین به دور از قیمت 
گذاری های دســتوری بود.انور حبیب زاده بوکانی 
اضافه کرد: به نظر می رسد با کنار گذاشتن اقتصاد 
دولتی و واگذاری آن به بخــش خصوصی واقعی، 
اقتصاد، شفاف خواهد شد و دولت باید، تنها در بخش 
نظارت و قانون گذاری برنامه ریزی داشــته باشــد 
تا اقتصاد کشور پیش بینی پذیر شود.وی در ادامه 
توضیح داد: از آنجا که تعادل عرضه و تقاضا، شــرط 
نخست برای ایجاد تعادل و ثبات در قیمت کاالهای 
اساسی اســت، باید به میزان تقاضا، عرضه مناسب 
برای آن فراهم شــود. بنابراین برای آرام کردن بازار 

و اطمینان خاطــر مردم، باید کاالهــای مورد نیاز 
آن ها را بیشــتر تامین کرد و این نخســتین شرط 
پایداری بازار اســت.حبیب زاده بوکانی درباره بازار 
ســرمایه و اتفاقاتی که در سال گذشته سهامداران 

را با ضرر و زیان مواجه کرد، گفت: متاســفانه افراد 
زیادی بدون مقدمه، برنامه و شــناخت کامل وارد 
بازار ســرمایه شــده و با نگاهی کوتاه مدت به بازار 
سرمایه خواهان سود آنی از بازار بودند.وی تصریح 

کرد: خوشبختانه این روزها دولت و مجلس با نگاه 
مثبت به بازار سرمایه، به منظور حل مشکالت این 
حوزه، راهکارهای مناسبی ارائه داده اند و بر این باور 
هستند که مردم باید نسبت به گذشته با شناخت 
و آموزش های درســت وارد بــازار شــده و با نگاه 

بلندمدت سرمایه های مازاد خود را وارد آن کنند.
نماینده مردم آذربایجــان غربی )بوکان( درباره 
حذف ارز ۴۲00 تومانی گفت: ممکن است حذف 
ارز ترجیحی در کوتاه مدت تورم زا باشد، اما با حذف 
ارز ۴۲00 تومانی، شفافیت معامالت و صورت های 
مالی در بازار ســرمایه اتفاق می افتد و سهامدار با 

اعتماد بیشتر وارد این بازار می شود.
حبیب زاده بوکانی خاطر نشان کرد: امیدواریم 
دولت و مجلس و همچنین کمیسیون اقتصادی با 
برنامه ریزی بهتر و در راستای رفع مسائل و مشکالت 
بازار ســرمایه و همچنین اقتصاد کشــور گام های 
مهمی بردارند تا بتوان از شرایط موجود به راحتی 
عبور کرده و در ماه های باقی مانده امســال و سال 

آینده شاهد شکوفایی اقتصاد کشور باشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد؛

اقتصاد شفاف در گروی خروج دولت از اقتصاد
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  سال هفتم

بانک و بیمه

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی؛
برقراری تعادل بین نظارت و نوآوری چالش بانک مرکزی است

نشست مدیران بانک گردشگری با مالکان میکامال کیش؛

آمادگی برای اعطای تسهیالت ثابت و سرمایه در گردش به صاحبان واحدهای تجاری میکامال

رییس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس؛

گام مهمی در راستای شفافیت بانک ها برداشته شد 

معاون فناوری های نویــن بانک مرکزی گفت: 
برقراری تعادل و تناسب میان نظارت و فضای الزم 
برای نوآوری از جمله چالش های مهمی است که با 

آن رو به رو هستیم.
به گزارش اقتصادآنالین، »مهران محرمیان« در 
کنفرانس بین المللی مدیریت، گفت: ایجاد تعادل 
میان کارایی و رقابت از یک ســو و حفظ ثبات مالی 
و نظارت از سوی دیگر، چالشی است که همواره در 

فضای نوآوری با آن روبرو هستیم.
وی با اشــاره به تجربه موجود دنیا در مورد این 
چالش افزود: طی ســال های منتهی بــه  ۲008 
رویکرد کلی این بود که بانک های مرکزی تا جایی 
که ممکن اســت از نظارت و مقــررات گذاری دور 
شــوند تا فضا برای نوآوری باز باشد و تنظیم روابط 

به بازیگران سپرده شود اما نتیجه آن رویکرد، بروز 
بحرانی به بزرگی بحران سال ۲008 بود و منجر به 
طراحی و تدوین »اســتاندارد بازل ۳« شد که روح 
حاکم بر آن بازگرداندن نظارت با رویکردهای جدید 

بود.
چارچوب مقررات معرفی شده در سند بال ۳ بر 
افزایش سطح استحکام و انعطاف پذیری سیستم 
بانکی استوار است. چرا که سیستم بانکی مستحکم 
و مقاوم در برابر بحران، پایه رشد اقتصادی پایدار در 

هر کشوری به شمار می آید.
معاون فناوری های نوین بانــک مرکزی ادامه 
داد: ما هم در کشور از این قاعده مستثنی نیستیم 
و برقراری تعادل و تناسب میان نظارت و فضای الزم 
برای نوآوری از جمله چالش های مهمی است که با 

آن روبرو هستیم. 
وی افــزود: اگرچه به طور مســتمر در معرض 
انتقاد از سوی طرفداران نوآوری از یکسو و نهادهای 
نظارتی از سوی دیگر هستیم اما واقعیت این است 
که ما در بانک مرکزی دغدغه هر دو حوزه را داریم؛ 
هم به دنبــال ایجاد فضاهای مناســب و الزم برای 
نوآوری در خدمات هســتیم و هــم حفظ جایگاه 
نظارتی بانک مرکــزی برای جلوگیــری از لطمه 

خوردن به ثبات مالی برای مان مهم است.
محرمیان با اشــاره به اقدامــات متعددی که 
بانک مرکزی در حوزه نــوآوری و ایجاد فضای الزم 
برای آن انجام داده اســت، گفت: ایجاد بسترهای 
مقرراتی و فنی الزم برای کیــف الکترونیکی پول، 
پیاده سازی زیرساخت فنی رمزپول ملی و تدوین 

مقررات آن، راه اندازی سامانه های جدید مانند پل، 
تدوین مقررات بانکداری بــاز و کمک به راه اندازی 
نئوبانک ها از جمله اقداماتی است که انجام شده و 

در حال پیگیری در بانک مرکزی است.
وی افزود: یکی از اقداماتی که با جدیت به دنبال 
آن هستیم و اثر بســیار خوبی در تسهیل و تسریع 
ایفای نقش رگوالتوری برای فعالیت های نوآورانه 
دارد، راه اندازی ســندباکس رگوالتوری است. به 
دنبال این هســتیم که با راه اندازی این سندباکس 
امکان فعالیت محدود را برای طرح های نوآورانه در 
یک محیط خاص فراهم آوریم تا هم صاحبان طرح 
در یک محیط عملیاتی واقعی به نقاط ضعف و قوت 
کار خودشان پی ببرند و هم رگوالتور امکان و فرصت 

بررسی مخاطرات مختلف طرح را داشته باشد.

مدیران ارشــد بانک گردشــگری در نشست 
مشترک با مالکان مجموعه میکامال کیش، از اعالم 
آمادگی این بانک برای پرداخت تسهیالت ثابت و 
ســرمایه در گردش به صاحبان واحدهای تجاری 

میکامال خبر دادند.
به گزارش اقتصادآنالین، مدیران ارشــد بانک 
گردشگری در این نشست، بســته های سرمایه 
گذاری این بانک برای ســرمایه گذاران میکامال 
را تشــریح کردند و اعالم کردند که برای پرداخت 
تسهیالت در بخش تجهیز دکوراسیون واحدهای 
تجاری و همچنین ســرمایه در گــردش آماده 

هستند.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشــگری، 
قائم مقام و عضو هیات مدیره بانک گردشگری در 
این نشست که در مرکز همایش های بین المللی 
خلیج فارس کیش برگزار شد، گفت: بسته اعتباری 
درنظر گرفته شده بانک گردشگری برای مالکان 
واحدهای تجاری کیش به گونه ای است که رضایت 
تمام عالقه مندان را برای اســتفاده از این ظرفیت 

جلب کرده است.
حســین رحمتی  با بیان اینکه روز ۱0 اسفند 
۱۴00 برای افتتاح رسمی میکامال کیش پیش 
بینی شده  اســت، افزود: افتتاح مجموعه منحصر 
بفرد میکامــال موجب تغییر و تحــول در بخش 
گردشــگری کیش و رونق اقتصادی این منطقه 

خواهد شد.
وی تصریح کــرد: بانک گردشــگری از بانک 
های موفقی اســت که تعامل دوسویه با مشتریان 
را مالک کار خود قرار داده و برگزاری این نشست 
شاهد همین موضوع است؛ لذا آمادگی داریم تمام 
خدمات بانکی را برای همه مشتریان به ویژه مالکان 

واحدهای تجاری میکامال کیش ارائه کنیم. بانک 
گردشگری امروز شعبه محوری را کنار گذاشته و 

مشتری محوری را انتخاب کرده است.
عضو هیات مدیره بانک گردشگری گفت: امروز 
بانکداری نوین مطالبه همه مردم است لذا این بانک 
به راه اندازی بانکداری مجــازی به صورت کامال 
آنالین اقدام کرده و بــه زودی خدمات جدیدی را 
ارائه خواهد کرد و این احترام و تکریم کسانی است 
که بانک گردشگری را برای دریافت خدمات بانکی 

انتخاب کرده اند. 
رحمتی با اشــاره به نامگذاری امسال به تولید، 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها افزود: بانک گردشگری 
به ســرمایه گذاری هایی که منجر به تولید، ایجاد 
اشتغال و رونق اقتصادی شــود، توجه ویژه کرده و 

این مسئله جزء راهبردهای این بانک است.
وی خطاب به مالکان واحدهای تجاری میکامال 
گفت: بانک گردشگری سهامدار عمده میکامال 

است و اعتقاد دارد که این مجموعه بی نظیر است 
لذا از این پس نقطه اتصال شــما بانک گردشگری 
شــعبه کیش خواهد بود.معاون اعتبارات بانک 
گردشگری نیز در این نشســت که شمار زیادی از 
مالکان واحدهای تجــاری میکامال کیش حضور 
داشــتند، گفت: پروژه میکامال یــک پروژه ملی 
است که با پشتوانه بانک گردشگری به ثمر رسیده 
و امیدواریم هر چه زودتر تکمیل و به طور رسمی 
به بهره برداری برسد.رضا مجیدی با تشریح بسته 
اعتباری بانک گردشگری برای مالکان واحدهای 
تجاری میکامال افزود: این بســته اعتباری شامل 
دو بخش ســرمایه ثابت و سرمایه در گردش است 
که به تصویب اعضای هیات مدیره رسیده و همه 
مالکان میکامال می توانند از آن بهره مند شــوند.

وی ادامه داد: تســهیالت ثابت بانک گردشگری 
بــه ازای هر مترمربــع  ۱00میلیون ریــال برای 
تجهیز دکوراســیون واحدهــای میکامال پیش 

بینی شــده و برای بازپرداخت آن یک دوره شش 
ماهه تنفس درنظر گرفته شــده است.معادل ۲0 
درصد هزینه دکوراســیون به عهــده مالک و 80 
درصد آن را بانک تقبل مــی کند.مجیدی اضافه 
کرد: تسهیالت اعتباری سرمایه در گردش نیز بر 
اساس اعتبارســنجی واحدهای تجاری خواهد 
بود که زمــان بازپرداخت آن طبــق ضوابط بانک 
مرکزی ۱۲ ماه اســت.مدیرعامل میکامال کیش 
نیز در این نشســت با بیان اینکه کمک های بانک 
گردشــگری پروژه میکامال کیــش را به نتیجه 
رســاند، اعالم کرد: اگر کمک هــا و حمایت های 
بانک گردشگری نبود، پروژه میکامال به ثمر نمی 
رسید.نادر کشتکار گفت: بانک گردشگری کاری 
کرد کارستان و این بار ســنگین )میکامال( را به 
نتیجه رساند.وی شــهامت مدیران ارشد، اعضای 
هیات مدیره و سایر بخش های بانک گردشگری 
را ســتودنی خواند و افزود: ای کاش دیگر بانک ها 
نیز از محل ســودآوری خود، بخشی را مانند بانک 
گردشگری در کیش ســرمایه گذاری می کردند.

کشــتکار ادامه داد: مجموعه میکامال به عنوان 
یک سرمایه ملی متعلق به شما مالکان واحدهای 
تجاری است و به جای اینکه این سرمایه ها در خارج 
کشور برود، در داخل کشــور در گردش است.وی 
تصریح کرد: امروز نتیجه 9 سال تالش مهندسان، 
متخصصان و کارگران زحمتکش این پروژه به ثمر 
نشسته و پروژه میکامال به عنوان نگین درخشان 
کیش مطرح شده و در آینده نزدیک به هدف اصلی 
گردشگران تبدیل خواهد شد.کشتکار گفت: زمان 
افتتاح رسمی پروژه میکامال کیش همزمان با عید 
سعید مبعث در روز دهم اسفند ماه ۱۴00 خواهد 

بود.

از این پس تمام بانک های پذیرفته  شده در بازار 
سرمایه ملزم هســتند عالوه بر افشای اطالعات 
مربوط به تســهیالت پرداختی به مشــتریان و 
سپرده های دریافتی از ســپرده گذاران، اطالعات 
مربــوط بــه ســرمایه گذاری در اوراق بدهــی، 
سرمایه گذاری در سهام و هزینه های مالی را نیز به 

صورت ماهانه افشا کنند.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از سنا، رییس 
اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان 

بورس و اوراق بهادار با اعــالم این مطلب، توضیح 
داد: از ابتدای هفته جاری با تغییرات گســترده در 
محتوای گزارش های فعالیت ماهانه بانک ها گام 
مهمی در راستای ارتقای شفافیت اطالعاتی آنها 

برداشته شد.
سعید واشقانی فراهانی افزود: با توجه به تأکید 
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار در راستای 
ارتقای هر چه بیشتر شفافیت و کیفیت اطالعات 
افشا شده ناشران، اولین گام در این راستا در گروه 

بانک ها و مؤسسات اعتباری برداشته شد. با تغییر 
در محتوای اطالعــات گزارش  فعالیــت ماهانه 
بانک ها، شفافیت اطالعاتی در این صنعت بهبود 
خواهد یافت و تمام فعالیت بانک های بازار سرمایه 

به صورت ماهانه در سامانه کدال  افشا می شود. 
وی تاکید کرد: با تفکیــک اطالعات مربوط به 
درآمدها و هزینه های مرتبط با عملیات، از اطالعات 
مربوط به تسهیالت و سپرده ها سعی شده است تا 
قابلیت استفاده از اطالعات گزارش فعالیت ماهانه 

بانک ها افزایش یابد.
واشقانی فراهانی بیان کرد: برنامه های مهمی 
در خصوص افزایــش شــفافیت اطالعاتی تمام 
شــرکت های تحت نظارت این اداره در ســازمان 
بورس و اوراق بهادار و در تعامل با ســایر نهادهای 
سیاست گذاری نظیر بانک مرکزی و بیمه مرکزی و 
...  در دست اقدام است که به مرور زمان و با عملیاتی 
شدن برنامه های یاد شــده به اطالع فعاالن بازار 

سرمایه خواهد رسید.

حســین ســالح ورزی نائب رییــس اول اتاق 
بازرگانــی صنایع معــادن و کشــاورزی ایران در 
هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس بانک بیمه 
و خصوصی سازی با اشــاره به اعالم اطالعیه دولت 
در حوزه اقتصاد تحت عنوان نقشــه راه رونق تولید 
غیرتورمی گفــت: در همین راســتا بانک و بورس 

نقش مهمی در تامین مالی غیر تورمی دارند.
به گــزارش اقتصاد آنالین به نقل از ســنا، نائب 
رییس اول اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی 
ایران ســنا، نائب رییس اول اتاق بازرگانی صنایع 
معادن و کشــاورزی ایران در هشتمین نمایشگاه 
بین المللی بورس بانک بیمه و خصوصی ســازی 
گفت: رشــد ســرمایه گذاری طی دو ســال اخیر 
در وضعیتــی قــرار گرفت کــه خالــص ارزش 
سرمایه گذاری منفی شده و به نوعی موجب شد در 

تله رشد پایین رشد اقتصادی قرار بگیریم.
حسین سالح ورزی ادامه داد: یکی از اهداف این 
همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری است 

که می تواند به رشد اقتصادی منجر شود.
وی با اشاره به اینکه کیش اینوکس ۲0۲۱ امسال 

با شروع فعالیت دولت سیزدهم متقارن شده اذعان 
کرد: این موضوع را باید به فال نیک گرفت، به ویژه 

اینکه در هفته گذشته مانیفســت دولت در حوزه 
اقتصاد تحت عنوان نقشه راه رونق تولید غیرتورمی 
هم اعالم شد. در همین راستا، بانک و بورس نقش 

مهمی در تامین مالی غیر تورمی دارند.
به گفته نائب رییس اول اتــاق بازرگانی صنایع 
معــادن و کشــاورزی ایــران، معرفــی و جذب 
سرمایه گذار و سرمایه های جدید به رشد اقتصادی 
و رونق تولید منجر می شــود و بهتر است بخشی از 
این میزگردها و این پنل های تخصصی را به سمت 
تحلیل و چگونگی امکان بخشــی به این موضوع 

صرف شود.
سالح ورزی خاطرنشــان کرد: با توجه به عنوان 
بین المللی بودن نمایشــگاه، باز هم این موضوع با 
حضور ایران در دور جدیــد مذاکرات وین مصادف 
است و امیدواریم این موضوع منجر به رفع تحریم ها 
و بازگشت ایران به چرخه زنجیره ارزش اقتصاد بین 
الملل شود و بیش از پیش شاهد رشد سرمایه گذاری 

و رشد اقتصادی و اشتغال و رفاه مردم کشور باشیم.

سالح ورزی با اشاره به نقشه راه غیر تورمی مطرح کرد؛

نقش مهم بانک و بورس در تامین مالی غیر تورمی

بانک مرکزی این هفته با موضع توافق بازخرید به اجرای عملیات 
بازار باز پرداخت و برای خرید ۳۴۵.۱ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایرنا، بانک مرکزی در چارچوب 
مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به 

طور هفتگی و موردی اجرا می کند.
موضع عملیاتی این 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 انتشار 

اطالعیه در سامانه بازار بین بانکی اعالم می شود.
براســاس این اطالعیه بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی 
می توانند در راســتای مدیریت نقدینگی خود در بــازار بین بانکی، 
نسبت به ارسال  سفارش ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار 

بین بانکی اقدام کنند.
بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی می توانند در روزهای 
شــنبه تا چهارشــنبه از اعتبارگیری قاعده مند )دریافت اعتبار با 
وثیقه از بانک مرکزی( مشــروط به در اختیار داشــتن اوراق مالی 
اســالمی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ ســقف داالن نرخ 

سود ۲۲ درصد استفاده کنند.

بازخرید ۳۴۵ هزار میلیارد ریال در چارچوب عملیات بازار باز
خبرمیز خبر 

 مدیرعامل بیمه آسیا 
در سفر به کیش؛

بیش از ۱۲هزار نفر از 
ساکنین جزیره های کیش 
و هندورابی تحت پوشش 

بیمه های عمر و حوادث بیمه 
آسیا قرار دارند

بیش از ۱۲هزار نفر از ساکنین جزیره های 
کیش و هندورابی تحت پوشــش بیمه های 
عمر و حوادث بیمه آسیا قرار دارندمدیرعامل 
بیمه آسیا در حاشیه سفر به جزیره کیش و 
ادای احترام به شهدای گمنام در این جزیره 
اعالم کرد: بیمه آسیا خسارت بیمه های عمر 
و حوادث کلیه جانباختگان بیماری کرونا در 
جزایر کیش و هندورابــی را پرداخت کرده 
است.به گزارش اقتصادآنالین، مسعود بادین 
نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه 
آسیا که به همراه هیاتی در نمایشگاه بانک، 
بیمه و بورس شــرکت کرده بود، اعالم کرد، 
این شرکت در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار نفر 
از بومیان و ساکنین جزایر کیش و هندورابی 
را تحت پوشــش بیمه های عمر و حوادث تا 
سقف دو میلیارد ریال قرارداده است و تا کنون 
غرامت فوت دوازده نفر از ساکنین این جزایر 
ناشــی از بیماری کرونا از جمله امام جمعه 
فقید جزیره کیش را پرداخت کرده است.بنا 
بر این گزارش، مدیرعامل بیمه آسیا و هیات 
همراه در حاشیه ســفر به جزیره کیش، در 
مزار شــهدای گمنام و مزار امام جمعه فقید 
جزیره کیش که در اثر کرونا دار فانی را وداع 
گفته بود، حاضر شدند و به مقام شامخ شهدا 
ادای احترام کردند.گفتنی اســت، چندی 
پیش با حضور مسئوالن ســازمان منطقه 
آزاد کیش، چک خسارت بیمه آسیا مربوط 
به بیمه عمرجانباختگان بیماری کرونا این 

جزیره، به بازماندگان آنان تحویل شد.

وزیر اقتصاد خبر داد؛
پرداخت وام ۱۰میلیونی 

قرض الحسنه به سرپرستان 
کرونایی

وزیر اقتصاد گفت بــه خانواده هایی که 
سرپرســتان خانــوار آن ها به دلیــل کرونا 
بستری می شوند، تســهیالت ۱0 میلیون 
تومانــی پرداخــت می شــود.به گزارش 
اقتصادآنالین به نقل از باشــگاه خبرنگاران، 
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی  
گفت: یکی از مشــکالت بیمــاران مبتال به 
کرونا بحث هزینه های درمان بود و همچنین 
برای مدتــی از فعالیت اقتصادی و کســب 
و کار باز می ماندند. بــرای کمک به جبران 
خسارت ها و هزینه های درمان؛ از روز شنبه 
سرپرستان خانواری که به دلیل کرونا بستری 
می شوند؛ اطالعات آن ها به صورت آنالین به 
وزارت اقتصاد فرســتاده می شود.خاندوزی 
ادامه داد: وزارت اقتصــاد این اطالعات را در 
اختیار بانک های قرض الحســنه مهر ایران 
قرارمی دهد تا خانواده آن سرپرست خانوار 
برای اخذ تســهیالت ۱0 میلیــون تومانی 
قرض الحسنه مراجعه کنند.او افزود: تالش 
می کنیم در کوتاه ترین زمان این تسهیالت 
برای هزینه های بستری و همچنین دوری 
از کســب و کار پرداخت شــود.خاندوزی 
گفت: طبق تفاهم با وزیر بهداشت؛ اطالعات 
مربوط به بیماران بســتری به وزارت اقتصاد 
فرستاده می شود. همچنین طبق تفاهم ما با 
بانک قرض الحسنه مهر ایران این تسهیالت 
در اسرع وقت به سرپرستان خانوار پرداخت 
می شود. در نظر داریم این تسهیالت در زمان 
بیماری و دوری از کسب و کار پرداخت شود 

تا کمک حال به خانواده ها باشد.

آمادگی گروه مالی دی برای 
همکاری با شهرداری شیراز

مدیران گــروه مالی بانک دی با شــهردار 
شیراز دیدار کردند.به گزارش اقتصاد آنالین، 
در حاشــیه نمایشــگاه بانک، بیمه و بورس ) 
کیش اینوکس( مدیران شــرکت های تابعه 
گروه مالی بانک دی با ســید احسان صرافی 
شهردار کالن شــهر شــیراز دیدار و گفتگو 
کردند.در این دیدار که مهدی عسگری معاون 
سرمایه گذاری و توسعه گروه مالی دی، سجاد 
رامندی عضو هیئت عامل و معاون بیمه های 
اشخاص شرکت بیمه دی، غالم حسن آرمات 
مدیرعامل شــرکت کارگــزاری دی، مجید 
دانشور مدیرعامل شــرکت خدمات ارزی و 
صرافی دی و سید مهدی حجازی مدیرعامل 
شرکت امید بنیان دی در آن حضور داشتند، 
ضمن ارائه توانمندی هــای بانکی و خدمات 
دیجیتال بانــک و گروه مالی دی بر توســعه 
همکاری و ســرمایه گــذاری در پروژه های 
مشترک تاکید شــد.این گزارش حاکی است 
شهردار شــیراز نیز ضمن استقبال از افزایش 
همکاری و ســرمایه گــذاری بانــک دی در 
پروژه های کالن شهر شیراز خواستار توسعه 

شبکه شعب بانک در این شهر شد.

بر اساس اعالم بیمه مرکزی؛
جرایم وسایل نقلیه موتوری 
فاقد بیمه نامه شخص ثالث 

بخشیده شد
بیمه مرکــزی اعالم  کرد: بــا اعالم نهاد 
ناظر صنعت بیمه، از ۱۳آذر تا پایان روز دوم 
دی ماه ســال۱۴00 همه جرایم مربوط به 
وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه 
شخص ثالث مورد بخشودگی قرار می گیرد.

به گزارش اقتصادآنالین، در راســتای 
ترویج فرهنــگ بیمه و بــا در نظر گرفتن 
شــرایط خاص همه گیری ویــروس کرونا 
و مشــکالت اقتصادی اقشــار آسیب پذیر 
ناشــی از تحریم های ظالمانه، شرکت های 
بیمه موظف شــده اند تا از دریافت جرایم 
وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه 

خودداری کنند.
بر اساس این گزارش، تصمیم یاد شده با 
پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی و موافقت 
رییس وقت مجمع عمومی صندوق تامین 
خسارت های بدنی به مرحله اجرا در می آید.

بر اساس این مصوبه، شرکت های بیمه از 
تاریخ ۱۳ آذرماه تا دوم دی ماه ســال جاری 
حق دریافــت جریمه بنــد »ب« ماده ۲۴ 
قانون بیمه اجباری خســارات واردشده به 
شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل 
نقلیه را ندارند و ۱00 در صد جرایم یاد شده 

بخشیده خواهد شد.

توسعه فعالیت های بانک دی 
در منطقه آزاد کیش

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری اقتصادی 
کیش خواســتار توسعه شــعب و افزایش 

فعالیت بانک دی در این منطقه شد.
به گــزارش اقتصادآنالین، در حاشــیه 
برگزاری نمایشــگاه بانک، بورس و بیمه ) 
کیش اینوکس( محمدرضا نوایی لواسانی 
مدیرعامل منطقه آزاد کیش ضمن بازدید 
از غرفه گروه مالی و بانک دی، با مســئوالن 

بخش های مختلف به گفتگو پرداخت.
مدیرعامــل منطقه آزاد کیــش در این 
دیدار خواستار توسعه شــعب بانک دی در 
این جزیره شد و همچنین از افزایش فعالیت 
های مجموعــه بانــک دی در این منطقه 

تجاری استقبال کرد.
در نمایشــگاه کیش اینوکس مجموعه 
شــرکت های گروه مالی دی بــرای ارائه 
توانمندی های خــود در زمینه های بیمه، 
صرافی، کارگزاری، بانکــداری دیجیتال و 

خدمات بانکی حضور دارند.

 حاشیه نشین ها 
بیمه می شوند

معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان 
بیمه سالمت ایران گفت: حاشیه نشین ها 

تحت پوشش بیمه سالمت قرار می گیرند.
به گزارش اقتصادآنالین، مهدی رضایی، 
گفت: در پروژه طرح تحول سالمت افرادی 
که به هر دلیلی فاقد پوشش بیمه ای بودند، 
تحت پوشش بیمه ســالمت همگانی قرار 
گرفتند، این مساله به صورت غیر فعال بود، 
اما تجربه ثابت کرده افرادی که در حاشــیه 
شهرها زندگی می کنند، به رغم وجود تمام 

امکانات دولت؛ از بیمه برخوردار نیستند.
وی افــزود: ســازمان بیمه ســالمت 
قرار اســت با تعامل، همــکاری و کمک از 
سازمان های اجتماعی دیگر با حضور فعال 
در مناطق حاشیه نشــین افراد را با داشتن 
کد هویت ملی تحت پوشش بیمه قرار دهد، 
البته این طرح با طرحی کــه اخیرا در بیمه 
سالمت همگانی اجرا می شــود؛ همزمان 

اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه این افراد تحت پوشش 
یک پزشک مشخص به نام پزشک خانواده 
نیز قرارمی گیرند، تاکید کــرد: باید بتوان 
خدمات حداقلی را به این گروه ارایه داد، در 
این باره از تمــام نهادهای اجتماعی مرتبط  

کمک می گیریم.
رضایی اظهار کرد: این طرح برای حاشیه 
نشــینان کرمان به تعداد ۴ هزار و ۵00 نفر 
اجرا شده است، البته در تهران نیز در برخی 
محالت اجرا شده و ما دراین زمینه نیازمند 
کمک سایر نهادهای اجتماعی هستیم.بنابر 
اعالم پایگاه خبری ســازمان بیمه سالمت 
ایــران، وی در خصوص برخــی انتقادها 
نسبت به عدم پوشش کافی خدمات توسط 
بیمه سالمت در مراکز و موسسات درمانی، 
تصریح کرد: بیمه سالمت بر اساس قوانین، 
تعرفه دولتی را تحت پوشش قرار می دهد، 
بنابراین ما به التفاوت تعرفه در بخش دولتی 
و خصوصی توسط بیمه شده ناگزیر توسط 
بیمار پرداخت می شــود. البته برای اصالح 
این مشکل پیشنهادهایی مطرح شده؛ مبنی 
بر اینکه اگر بر اســاس نظام ارجاع تقاضا به 
بخش خصوصی انجام شود، بیمه سالمت 
آمادگی دارد که تعرفه در بخش خصوصی 

را پرداخت کند.
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اقتصاد  بین الملل

گروسی: ایران باید به بازرسان دسترسی بی قید و شرط بدهد

تنش فرانسه و انگلستان باال گرفت؛
ماکرون: انگلستان توسط یک دلقک رهبری می شود

مدیر کل آژانــس بین المللی انرژی اتمــی در مصاحبه ای با پایگاه 
فرانس ۲۴ مدعی شد که ایران بایستی به بازرسان این نهاد بین المللی 

»دسترسی بی قید و شرط« اعطا کند.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از فارس، »رافائل گروسی«، مدیر کل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه با فرانس ۲۴ گفت که ایران 
باید به بازرسان این نهاد بین المللی »دسترسی بی قید و شرط« بدهد و 

اگر این کار را انجام ندهد »مشکل ایجاد خواهد شد«.  
گروســی در مصاحبه با فرانس ۲۴ گفت: »آژانس اتمی گزارشــی 
در وین منتشــر کرد که تأیید می کرد ایران ظرفیــت تولید ]اورانیوم 
غنی شده[ خود در این تأسیســات به خصوص یعنی مرکز غنی سازی 
فردو را افزایش داده اســت. این اقدام به آنها امکان می دهد با ســرعت 
بیشتری غنی ســازی کنند و حجم مواد غنی شده شان را به طرز قابل 

توجهی افزایش دهند.«
مدیر کل آژانس گفت: »ایران این میزان بلندپروازی را به دلیل تمام 
فعالیت های هســته ای که انجام داده دارا است، اما آنها باید به بازرسان 
من دسترســی بی قید و شــرط بدهند. اگر این کار را انجام ندهند به 

مشکل برخواهیم خورد.«
 آژانس بین المللی انرژی اتمی روز گذشته در گزارشی مدعی شده 
بود ایران استفاده از زنجیره ای از ســانتریفیوژهای پیشرفته IR-۶ به 
منظور غنی سازی ۲0 درصدی اورانیوم در ســایت فردو را آغاز کرده 

است.
آژانس اتمــی در این گــزارش تصریح کرده اســت:  »ایران فرایند 
تزریق گاز UF۶ غنی شــده به ایزوتوپ ۲۳۵ اورانیوم با غنای ۵ درصد 
 UF۶ ۶ به منظور تولید-IR به زنجیره ای متشکل از ۱۶۶ سانتریفیوژ

غنی شده به اورانیوم ۲۳۵ بیست درصدی را آغاز کرده است.«
محمد رضا غائبی سرپرست و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران 

نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین ســاعاتی بعدتر گفت که 
گزارش آژانس سند فنی معمول است.

او گفت: »گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص 
فعالیت های هسته ای کشورمان یک گزارش فنی معمول به روز رسانی 
در خصوص اقدامات انجام شده ای است که ایران بر اساس رویه معمول 
به اطالع آژانس رسانده است.آژانس ضمن انجام راستی آزمایی منظم 

خود در خصوص آنها به اعضای خود اطالع رسانی کرده است.«
گزارش قبلی آژانس اتمی حدود دو هفته پیش منتشر شد. آژانس 
در آن گزارش مدعی شــده بود ایران میزان ذخایر اورانیوم غنی شده با 

خلوص باال را افزایش داده است. 
در آن گزارش تصریح شده بود: » ذخایر ایران شامل حدود ۱۱۳.8 
کیلوگرم اورانیوم غنی شــده به شــکل ترکیب UF۶ با خلوص تا ۲0 
درصد بعالوه ۳۴.۲ کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص تا ۲0 درصد 

در قالب سایر ترکیبات است«
آژانس اتمــی در آن گزارش دربــاره ســانتریفیوژهای IR-۶ در 
تأسیســات فردو تصریح کــرده بــود: »۱۶۶ ســانتریفیوژ IR-۶ با 
ساب ِهِدرهای اصالح نشده در آبشار نصب شــد و یک سیلندر حاوی 
UF۶ غنی شــده به میزان U-۲۳۵ دو درصد، بــرای اهداف غیرفعال 

سازی متصل شد )که در آنجا دنباله ها و محصول دوباره با هم ترکیب 
می شوند(«.

کشورهای غربی به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال های 
گذشته ایران را به پیگیری اهداف نظامی در برنامه هسته ای این کشور 

متهم کرده اند.
ایران قویاً این ادعاها را رد کرده است. ایران تأکید می کند به عنوان 
یکی از امضاکنندگان پیمان منع گسترش سالح های اتمی )ان پی تی( 
و عضوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی، حق دســتیابی به فناوری 

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

انحراف داشته باشد، پیدا نکرده اند.
گزارش جدید آژانس در حالی منتشــر شــده کــه  مذاکرات رفع 
تحریم ها در وین از روز دوشــنبه )8 آذرمــاه/۲9 نوامبر( در پایتخت 
اتریش آغاز شد. این نخســتین دور از این گفت وگوها در دولت »سید 
ابراهیم رییسی«، رییس  دولت سیزدهم جمهوری اسالمی ایران است.

جمهوری اسالمی ایران اعالم کرده رفع تمامی تحریم ها علیه ایران، به 
گونه ای که قابل راستی آزمایی باشد مهم ترین دستور کار هیأت ایرانی 
را در این گفت وگوها تشــکیل خواهد داد.در دولت »حسن روحانی«، 
رییس جمهور ســابق ایران نیز ۶ دور گفت وگو میان ایران و گروه ۴+۱ 
)انگلیس، روســیه، چین، فرانســه به عالوه آلمان( برگزار شد.طرف 
آمریکایی هم در آن مذاکرات با نمایندگان گروه ۱+۴ بدون حضور ایران 
در خصوص شرایط بازگشت به برجام گفت وگو می کرد اما آن مذاکرات، 
به دلیل اصرار آمریکا بر عدم ضمانت درباره ماندن در برجام و یا عدم رفع 

تمامی تحریم ها به بن بست رسید و نتیجه ای دربر نداشت.

رییس جمهور فرانســه نخســت وزیر انگلیس 
»بوریس جانسون« را دلقک نامید که کشور بزرگی 

را سرپرستی می کند.
به گزارش اســپوتنیک، رییس جمهور فرانسه 
انگلیس را کشــوری خواند که توســط یک دلقک 

رهبری می شود.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از  فارس، »امانوئل 
ماکرون« رییس جمهور فرانسه نخست وزیر انگلیس 
»بوریس جانسون« را دلقک نامید که کشور بزرگی را 

سرپرستی می کند.
نشــریه اکســپرس به نقل از ســخنان رییس 
 Le Canard جمهور فرانسه در مجله طنز هفتگی

Enchaine این مطلب را منتشر کرد.
این سیاست مدار در زمینه بحران پناهندگان به 
جزیر المانش ســخنانی ایراد کرد. وی نخست وزیر 
انگلیس را به عدم جدیت متهم کرده و بیان داشت که 
جانسون کشورش را ناامید کرده است. ماکرون افزود: 
» بسیار غم انگیز است که کشور بزرگی که می بینیم و 
می توانیم کارهای زیادی با آن انجام دهیم توسط یک 

دلقک مدیریت می شود.«
نماینده رسمی نخست وزیر انگلیس در واکنش به 
اظهارات رهبر فرانسه به دولت های دو کشور توصیه 
کرد که برای جلوگیری از تلفات انسانی بیشتر بر حل 

بحران تمرکز کنند.
در تحولی دیگر،یک کمیته پارلمانی انگلیس روز 
چهارشــنبه از الیحه دولت که با هدف بازدارندگی 

مهاجــران از تالش برای رســیدن بــه  انگلیس با 
قایق های کوچک تنظیم شــده بود، انتقــاد کرد و 
گفت که این کار تنها باعث بــه خطر افتادن زندگی 
مهاجران می شــود آن هم بدون آنکــه برای توقف 
سفرهای خطرناک در کانال مانش موثر باشد.بوریس 
جانسون، نخست وزیر  انگلیس به تازگی الیحه ای را 
پیشنهاد کرده که به نیروهای در حال گشت زنی در 
کانال مانش اجازه می دهد قایق های حامل مهاجران 
را به سمت فرانسه برگردانند.الیحه »ملیت و مرزها« 
همچنین ارائه درخواست پناهندگی را برای افرادی 
که به طــور غیرقانونی وارد این کشــور می شــوند 
سخت تر می کند.اما کمیته مشــترک حقوق بشر 

پارلمان که یک هیأت فراحزبی شامل اعضایی از هر 
دو مجلس پارلمان اســت، روز چهارشنبه گفت که 
»سیاست بازگرداندن« مهاجران احتماالً با قوانین 
بین المللی حقوق بشر و قوانین دریایی در تضاد است.

کمیته در گزارش خود اعــالم کرد: »بازگرداندن 
مهاجران، جان انسان ها را در دریا به خطر می اندازند. 
این خطر بویژه بــرای افرادی که در کشــتی های 
کوچک و غیرقابــل دریانوردی و بــدون تجهیزات 
نجات غریق مناســب هســتند، آنهم در یک مسیر 
کشتیرانی شلوغ و اغلب با آب های ناآرام، بیشتر است. 
این وضعیت در مورد مهاجران در قایق های کوچک 

در کانال مانش صدق می کند.«

بیانیه کمیته بویژه در زمانی منتشر می شود که 
غرق شــدن ۲۷ مهاجر در تاریخ ۲۴ نوامبر در آبهای 
مانش، افکار عمومی هــر دو کشــور را متاثر کرده 
است. این حادثه، مرگبارترین حادثه مهاجرتی بود 
که تاکنون در کانال مانش ثبت شــده است. یکی از 
بازماندگان قایق بادی مهاجران در آن روز می گوید 
که مســافران با مقامات  انگلیسی و فرانسوی تماس 
اضطراری داشته اند، اما هر دو طرف به آنها گفتند که 

با دیگری تماس بگیرند.
بوریس جانســون می گوید که با الیحه »ملیت و 
مرزها« فعالیت قاچاقچیانی را که هزاران یورو برای 
ترتیــب دادن عبور از این کانــال دریافت می کنند، 

تضعیف می کند.
تام پرســگالو، وزیر محافظــه کار  انگلیس که 
مسئول مقابله با مهاجرت های غیرقانونی است نیز 
این موضوع که الیحه دولت ناقض قوانین بین المللی 
اســت را رد و اعالم کرده اســت که دولت به دنبال 
جلوگیری از مــرگ و میر در دریــا و از کار انداختن 

باندهای جنایتکار است.
او در مقابل اعضای کمیته گفت: »آنچه را که هفته 
گذشــته دیدیم یک تراژدی وحشتناک و غیرقابل 
تصور بود. فکر این که زنان و کــودکان و مردان جان 
خود را در این راه از دست داده اند وحشتناک است و 
عزم من را برای حل این مشکل سخت تر می کند تا با 
هدف حفظ زندگی ها، این مسیر را غیرقابل استفاده 

کنم.«

آژانس بیــن المللی انرژی اتمی گــزارش کرده 
که »ایران غنی سازی ۲0درصدی را در تاسیسات 
فردو با استفاده از ســانتریفیوژهای پیشرفته آغاز 
کرده و این موضوع خالف توافق اولیه برجام است.« 
براساس یک گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی 
که نسخه ای از آن را خبرگزاری رویترز دیده است، 
آژانس می خواهد بازرســی های خود از تاسیسات 
اتمی فــردو در نزدیکی قم را افزایــش دهد و ایران 
نیز موافقت کرده که فعالیت های راســتی آزمایی و 

نظارت آژانس در تاسیسات فردو افزایش یابد.
در رابطه با خبرهای روز گذشــته هــم رافائل 
گروسی تاکید کرده ایران غنی سازی 90 درصدی 
ندارد. گروســی در گفتگو با شــبکه تلویزیونی ۲۴ 
فرانسه گفت تنها کسی که در تاسیسات هسته ای 
ایران حضــور دارد آژانس اســت و آژانس می تواند 
بگوید ایران غنی ســازی 90 درصدی نــدارد. در 
آخرین تحوالت، خبرگزاری تسنیم به نقل از منابع 
آگاه گزارش داده که دیپلمات های اروپایی خواهان 
پایان سریع مذاکرات شده، اما ایرانیان مذاکرات را 
ادامه خواهند داد. باقری کنی هم در پاسخ به سوال 
خبرنگاران که پرســیده بودند میخواهید بمانید و 
مذاکرات را ادامه دهید، پاسخ مثبت داد. محبعلی، 
مدیر کل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه هم گفته 
توافقاتی در کلیات بین ایران و آمریکا شکل گرفته 
است، اما مشــکل برمی گردد به جزییات؛ اینها هم 
می تواند حل و فصل شود و هم احیای برجام را به کلی 
منتفی کند. امروز هم نمایندگان سه کشور اروپایی 

عضو برجام و انریکه مورا معاون دبیر کل ســرویس 
اقدام خارجی اتحادیه اروپا امروز )پنجشنبه( در ادامه 
رایزنی های دیپلمات فشــرده در وین با علی باقری 
کنی مذاکره کننده ارشــد جمهوری اسالمی ایران 

دیدار کردند.
از طرف دیگر جمهوری خواهان مخالف برجام و 
گروههای نزدیک به اسرائیل، حمالت خود به برجام 
را آغاز کرده اند. آنهــا در موج جدیدی از بیانیه ها در 
شبکه های اجتماعی مذاکره کنندگان کشورشان 
را به دادن امتیازات فراوان به ایران متهم می کنند. 
تد کروز سناتوری جمهوری خواه ایالت تگزاس گفته 

بایدن بدون اینکه چیزی از ایران بگیرد تحریمها را 
برمیدارد. اگر بایدن حمایت دو ســوم سناتورها را 
جلب نکند رییس جمهوری بعــدی آمریکا قطعا 
توافق را از بین خواهــد برد و به فشــار حداکثری 
بازمیگردد. بعضی از نمایندگان هم معتقدند همین 
االن تحریم های ایران لغو شده و ایران به همین دلیل 
است که با آمریکا مذاکره نمیکند! صحبتی که عمق 
بی اطالعی و سیاســی کاری جمهوری خواهان را 
نشان می دهد. توقف پهپادهای ایران، جدیدترین 
خواسته ای است که توســط سیاسیون واشنگتن 
مطرح شده و آنها ایران را متهم کردند که از فناوری 

پهپاد برای اهداف منطقه ای خود استفاده میکند. 
همچنین رویترز با اشاره به گزارشی که دیروز به 
نقل از آژانس منتشر شــده بود خبر داده که نفتالی 
بنت، نخست وزیر اســرائیل در گفتگوی تلفنی با 
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا ایران، خواهان 

توقف فوری مذاکرات هسته ای در وین شد. 
در ســوی دیگر حســین امیرعبداللهیان، وزیر 
خارجه کشــورمان همزمان با برگزاری دور جدید 
مذاکرات احیای توافق اتمی برجام در توییتی گفته: 
»چنانچه غرب حسن نیت نشان دهد، توافق خوب 
در دســترس اســت. او تاکید کرده: »هیات ایرانی 
مذاکراتی منطقی، قوی، متیــن و نتیجه محور را 
دنبال می کند.« دیروز هم در حاشــیه گفتگوهای 
احیای برجام، باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران 
در مذاکرات وین اعالم کرد که جمهوری اســالمی 
ایران متن پیشــنهادی خود را در قالب دو موضوع 
لغو تحریم ها و مسائل هسته ای تحویل داده است. 
باقری همچنین دیروز با دیپلمات های ســه کشور 
اروپایی و همچنیــن انریکه مورا رییس دســتگاه 
سیاســت خارجی اروپا دیدار کرد. دیدارهایی که 
البته جزییاتی از آن بیرون نیامده است. دیروز قرار 
بود مذاکرات با دستور کار بازگشت ایران به تعهدات 
برجامی ادامه پیــدا کرده و امروز پایــان دور هفتم 
اعالم شود. چیزی که فعال مشخص شده این است 
که احتماال مذاکــرات در دور هفتم به نقطه پایانی 
نرســیده و همه مذاکره کنندگان احتماال روزهای 

آینده را هم در وین و هتل کوبورگ خواهند ماند.

روز سوم مذاکرات برجام؛

پایانی در کار نیست

ذبیــح اهلل مجاهد درگیــری بیــن نیروهای مرزی ایــران و و 
مرزبانان کشورمان را یک سوء تفاهم عنوان کرد.

به گــزارش اقتصادآنالین بــه نقل از صدا و ســیما، ذبیح 
اهلل مجاهد ســخنگوی طالبــان گفت: حادثه بیــن نگهبانان 
مــرزی ایران و افغانســتان در اســتان نیمروز کنترل شــد. 
برای جلوگیری و تحقیق درباره این ســوء تفاهم، مســئوالن 

امارت اســالمی )طالبان( دســتورات الزم را صــادر کرده 
است.

بر اســاس تصاویری که در شــبکه های اجتماعی منتشــر 
شــده، درگیری بیــن نیرو های مــرزی طالبــان و مرزبانان 
کشــورمان در شهرســتان مرزی کنــگ در اســتان نیمروز 
اتفــاق افتاده اســت که هــر دو طــرف اعالم کردنــد، این 

درگیری محدود بــه اتمام رســیده و تلفاتی نداشــته و هم 
اکنون مرز در آرامش است.

در همین حال؛ بدالقهار بلخی ســخنگوی وزارت امورخارجه 
طالبان هم در توئیتی اعالم کرد که تالش می شود حوادث مشابه 
امروز در مرز جمهوری اسالمی ایران و افغانستان تکرار نشود. وی 

گفت: درگیری با تالش مرزبانان دو کشور پایان یافته است.

اطالعیه طالبان درباره درگیری مرزی با ایران
خبرمیز خبر 

تالش  های رژیم صهیونیستی 
برای اخالل در روند 

مذاکرات وین
در ادامه تالش های رژیم صهیونیستی 
برای اخالل در روند مذاکرات »وین«، وزیر 
جنگ رژیــم صهیونیســتی ۱8 آذرماه به 
واشنگتن می رود تا با مقام های آمریکایی 

درباره ایران گفت وگو کند.
بــه گــزارش اقتصادآنالین بــه نقل از  
فارس، در حالیکه مذاکرات وین برای »رفع 
تحریم ها« میان طرف هــای امضاکننده 
برجام )انگلیس، فرانســه، روســیه، چین 
بعالوه آلمــان و ایران( در جریان اســت و 
صهیونیست ها در روزها و هفته های اخیر 
لفاظی ها و فضاسازی ها علیه ایران را تشدید 
بخشــیده اند، منابع رژیم صهیونیســتی 
اعالم کردند که »بنــی گانتز« وزیر جنگ 
رژیم صهیونیستی پنجشنبه هفته آینده 
)9 دســامبر، ۱8 آذر ماه( به واشنگتن سفر 

می کند.
»باراک راوید« خبرنگار امور دیپلماتیک 
در وبگاه »ولال« و »اکســیوس« از تل آویو 
در پیامی در صفحه توییتــری خود در این 
خصوص نوشــت: »بنی گانتــز وزیر دفاع 
)جنگ( اسرائیل پنجشــنبه هفته آینده 
برای دیدار بــا )لوید( آســتین وزیر دفاع 
آمریکا و )آنتونی( بلینکن وزیر امور خارجه 

آمریکا به واشنگتن سفر خواهد کرد«.
ایــن خبرنــگار اســرائیلی در ادامه در 
خصوص محور اصلی مذاکرات میان وزیر 
جنگ رژیم صهیونیستی و مقام های ارشد 
آمریکایی نوشــت: »تمرکز اصلی بر ایران 

است«.
با شــروع دور جدید مذاکــرات »رفع 
تحریم هــا« در دولت جدیــد جمهوری 
اســالمی ایران از دوشــنبه )هشــتم آذر 
ماه و ۲9 نوامبــر(، مقام های ارشــد رژیم 
صهیونیســتی لفاظی ها و فضاســازی ها 
علیه مذاکرات و جمهوری اسالمی ایران را 
تشدید بخشیده اند و حتی ادعاهای عجیبی 
را علیه برنامه کاماًل صلح آمیز هسته ای ایران 

مطرح کرده اند.
یکی از ادعاهایی که در جریان مذاکرات 
وین مطرح شده درباره غنی سازی اورانیوم 
ایران تا 90 درصد است به طوریکه دو منبع 
آمریکایی روز گذشــته مدعی شــدند که 
رژیم صهیونیستی اطالعاتی را به اشتراک 
گذاشته که طی آن ادعا شده ایران مقدمات 
فنی غنی سازی 90 درصد اورانیوم را فراهم 

کرده است.
این ادعا در حالی مطرح شــده اســت 
که »رافائل گروســی« مدیــرکل آژانس 
بین المللی انــرژی اتمــی در جدیدترین 
مصاحبــه خود بــا شــبکه »فرانس ۲۴« 
تصریح کرد: »خیر، ما چنیــن اطالعاتی 
نداریم. یادآوری می کنم که تنها نهاد حاضر 
در تأسیسات هسته ای ایران آژانس است. 
در حال حاضر هیچ غنی سازی 90 درصدی 

در جمهوری اسالمی ایران وجود ندارد.«
وی در ایــن خصــوص ادامــه داد: »ما 
غنی ســازی پنج درصد )در ایران( داریم، 
غنی ســازی ۲0 درصد داریم، غنی سازی 
۶0 درصد داریم که بسیار باال است و بین ۶0 
درصد تا 90 درصد، گام های اندکی فاصله 
وجــود دارد و نگرانی هایی در این خصوص 
وجود دارد امــا ما هیچ اطالعاتــی درباره 
غنی ســازی اورانیوم با غلظت 90 درصد 

نداریم«.
مقام های رژیم صهیونیستی همچنین 
در هفته های اخیر، تالش های خود را به کار 
گرفته اند تا با کشورهای عضو برجام و آمریکا 
دیدار کنند و آن ها را ترغیب به اتخاذ مواضع 

سختگیرانه علیه جمهوری اسالمی کنند.
از طــرف دیگــر، »نفتالــی بنــت« 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی نیز پیش 
از آغــاز مذاکــرات ویــن، در ادامه تالش 
برای فضاســازی علیه برنامه هســته ای 
ایــران در آســتانه مذاکرات ویــن، گفته 
بود که اســرائیل نگران اســت که ایران در 
ازای محدودیت هــای ناکافــی در حوزه 
فعالیت های هســته ای از مزایای کاهش 

تحریم ها برخوردار شود.
»اســحاق هرتــزوگ« رییــس رژیم 
صهیونیستی نیز در سفر اخیر خود به لندن 
و دیدار با »بوریس جانسون« نخست وزیر 
انگلیس خواستار اتخاذ مواضع سخت گیرانه 
علیه ایران در مذاکرات وین شــد و »یائیر 
الپید« وزیر خارجه این رژیم صهیونیستی 
با مطرح کردن اظهارات مشابه، با اتهام زنی 
به جمهوری اسالمی، خواهان مواضع تند 

جامعه بین الملل علیه ایران شده بود.
علی رغم تمامی فشــارهای مقام های 
صهیونیســت علیه جمهوری اســالمی، 
مقام های ایــران تأکید کرده انــد که برای 
منافع ملت ایران وارد مذاکرات هســته ای 
شده اند و رفع تمامی تحریم ها علیه ایران، 
به گونه ای که قابل راســتی آزمایی باشــد 
مهم ترین دســتور کار هیأت ایرانی در این 

گفت وگوها است.

زلزله موشکی پوتین
والدیمیــر پوتیــن می گوید روســیه 
با موفقیت ســالح   های مافــوق صوتی را 
آزمایش کرده که ســرعت آنها بــه 9 ماخ 
می  رسند و در آینده نزدیک این سالح  ها در 

کشور رونمایی می شوند.
اسپوتنیک نوشــت، رییس  جمهوری 
روسیه نســبت به عواقب انتشار سالح  ها و 
سامانه های هجومی در اوکراین هشدار داد و 
گفت: »اگر نوعی از سیستم  های موشکی در 
خاک اوکراین مستقر شوند که سرعتشان 
به ســمت مســکو ۷ تا ۱0 دقیقه باشد، اما 
ســالح  های مافوق صوت ما در عرض پنج 
دقیقه به آمران به اوکراین می  رسند.« پوتین 
اشاره کرد: در این صورت روسیه در واکنش 
به این تهدیــدات باید چیزی مشــابه آنها 
بسازد. مسکو در حال حاضر در عمل قادر به 

انجام آن کار است.
رییس  جمهــوری روســیه در همایش 
ســرمایه  گذاری در واکنش به تهدیدات از 
جانب مرزهای اوکرایــن گفت: »ما در حال 
حاضر موشکی جدید را با موفقیت آزمایش 
کردیم و از ابتدای ســال آینده مســلح به 
موشک  های دریایی جدید با سرعتی باالی 

9 ماخ خواهیم بود.«
پوتین بــه زمانی که این موشــک  های 
جدید برای رســیدن به هــدف احتمالی 
خود و به منبع صادرکننده اوامر به اوکراین 
طی خواهنــد کرد، اشــاره کــرد و گفت: 
»ســرعت پرتاب این موشــک  ها به سمت 
دســتوردهندگان به اوکرایــن پنج دقیقه 
خواهد بــود.« او افزود: »ما به چه ســمتی 
می  رویم؟ چــرا ایــن کار را می کنیم؟   آنها 
این تهدیدات را ایجــاد می کنند. خطوط 
قرمزهایی از نظر روســیه وجــود دارند؛ اما 
من امیدوارم به آن حد نرسد. امیدوارم غرب 
منطقی و مسووالنه در قبال کشورهایش و 

جامعه   جهانی عمل کند.«
سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه پیش تر 
گفته بود، فعالیت ناتو در نزدیکی مرزهای 
روســیه نیاز به افزایش قابلیــت نیروهای 
مسلح روسیه را بیشتر می کند. در این باره 
خبرگــزاری اینترفاکس به نقــل از وزارت 
دفاع روسیه گزارش کرده بود که ارتش این 
کشــور اقدام به آزمایش یک موشک کروز 
مافوق صوت »زیرکن« )Zircon( کرده و 
این موشــک یک هدف زمینی را در ساحل 
دریای بارنتز در محــدوده برد بیش از ۳۵0 

کیلومتر مورد اصابت قرار داده است.
خبرگــزاری اینترفاکــس در گزارش 
خود تصریح کرد: این موشــک از کشــتی 
آدمیــرال گورشــکوف واقــع در دریای 
سفید شــلیک شــده اســت. والدیمیر 
پوتیــن، رییس جمهوری روســیه در یک 
ســخنرانی ایرادشــده در مــارس ۲0۱8 
گفت موشــک  های مافوق صوت بخشی از 
نسل جدید تســلیحات روسی هستند که 
می توانند تقریبا هر نقطــه  ای را در جهان 
هدف بگیرنــد و از ســپر دفاع موشــکی 

ساخته شده توسط آمریکا بگریزند.
ناتو و ایاالت متحده آمریکا روز سه  شنبه 
۳0 نوامبر در حالی که بــرای بحث درباره 
انگیزه های احتمالی مسکو در استقرار نیرو 
در نزدیکی مــرز اوکراین گــرد هم آمدند، 
هشــدار دادند که در صورت هرگونه تجاوز 
نظامی جدید علیه اوکراین، روســیه بهای 
گزافی خواهد پرداخــت. والدیمیر پوتین، 
رییس جمهوری روســیه بالفاصله به این 
مواضع پاســخ داد و گفت اگر ناتو به رهبری 
آمریکا موشــک  هایی را در اوکراین مستقر 
کند که بتواند در عرض چند دقیقه مسکو را 
مورد حمله قرار دهد، روسیه مجبور می شود 
تالفی کند. وی دربــاره نگرانی غرب درباره 
قصد ادعایی روسیه برای حمله به اوکراین 
گفت مسکو به همان اندازه نگران رزمایش 

ناتو در نزدیکی مرزهای خود است.
اوکراین که زمانی بخشــی از جمهوری 
شوروی ســابق بود، اکنون عالقه مند برای 
پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو است و به نقطه 
عطف اصلی بین روسیه و غرب تبدیل شده 
است. ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو روز 
گذشــته به خبرنگاران گفت: »اگر روسیه 
بار دیگر از زور علیه استقالل کشور اوکراین 
اســتفاده کند، هزینه زیادی باید بپردازد.« 
دبیرکل ناتو اعالم کــرد: نیروهای نظامی 
ائتالف آتالنتیک شمالی در دریای بالتیک 
هستند تا مانع روســیه از هرگونه تجاوز به 
اوکراین شوند.ینس استولتنبرگ، دبیرکل 
ناتو در پایان روز نخست   نشست  های وزیران 
خارجه ائتالف در لتونی گفــت: » اعضای 
ائتــالف در نشســت  های خــود افزایش 
نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین 
را بررسی کردند.« او اظهار کرد: »وضعیت 
غیرقابل پیش بینی اســت و هرگونه اقدام 
خصمانه علیه اوکراین بهای سنگینی خواهد 
داشت.« استولتنبرگ تاکید کرد: »روسیه 
حق به رخ کشیدن نیروهایش در هر جای 
مرزهایش را که بخواهد، دارد؛ اما باید شفاف 
باشد و از تنش اجتناب کند؛ ولی ما در حال 

حاضر عکس این را شاهدیم.«



نگاه

رشد بیش از 9۰۰درصدی 
رمزارز اومیکرون!

ارزش ارز مجــازی اومیکــرون به خاطر 
هم نامی با نوع جدیــد ویروس کرونا، بیش از 
900 درصد از روز شــنبه افزایش یافته و به 

باالترین رقم یعنی ۶89 دالر رسیده  است.
به گزارش راشــاتودی، ارز مجازی نسبتاً 
جدید اومیکرون که همنام نوع جدید ویروس 
کروناست، اخیراً افزایش قیمت قابل توجهی 
داشته  و عملکرد آن از ارزهای مجازی بزرگ 

دنیا مانند بیت کوین و اتریوم بهتر بوده  است.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از تسنیم، 
ارزش این ارز مجازی بیــش از 900 درصد 
از روز شــنبه باال رفته و به باالترین رقم ۶89 
دالر رسیده است. ســرمایه بازار اومیکرون 
تا بیش از ۴00 میلیــون دالر افزایش یافته 
اســت. این ارز مجازی در ســاعت 8:۴0 به 
وقت گرینویچ در روز سه شنبه ۳۷9.۶۱ دالر 

معامله می شد.
کوین دیســک دلیل افزایش قیمت این 
ارز مجازی گمنــام را غیرمنطقی و مربوط 
به نام آن می داند. ســازمان بهداشت جهانی 
در روز جمعه نام نــوع جدید ویروس کرونا را 
با توجه به پانزدهمین حــرف الفبای یونانی 

»اومیکرون« گذاشت.
متخصصان عقیــده دارنــد ارز مجازی 
اومیکرون )OMIC( سرمایه ایمنی نیست. 
این ارز مجازی براســاس فنــاوری اتریوم 
ساخته شده است. گفته می شود هر سکه از 
این ارز مجازی تحت پشتوانه مجموعه ای از 
سرمایه ها قرار دارد که به آن یک ارزش ذاتی 

می دهند.
کل عرضه این ارز مجــازی به ۱ میلیون 
می رســد و این بدان معناســت که بیشتر 
سکه های اومیکرون هنوز استخراج  و معامله 

نشده اند.

ورود شیبا به متاورس 
تحلیل روند شت  کوین 

معروف
طی هفته های گذشــته شــاهد رشــد 
چشــمگیر توکن های متــاورس در حوزه 
رمزارزها بوده ایم. شیبا اینو درحال حاضر در 
رتبه دوازدهم از نظر ارزش بازار قرار گرفته و 
پس از دوج کویــن، محبوب ترین میم کوین 
به شــمار می رود. این در حالی است که تیم 
توسعه دهنده شیبا اعالم کرده که به زودی 
این تیم به عرصه متاورس و دنیای دیجیتال 

ورود خواهد کرد.
رشــد چشــمگیر رمزارزهــای حوزه 
متــاورس در هفته هــای گذشــته توجه 
بســیاری از فعاالن مالی دنیا را به خود جلب 
کرده اســت؛ به گونه ای که چند روز گذشته 
شرکت فیس بوک نام شــرکت خود را به متا 
تغییر داد تا بتواند این حــس را به طرفدارن 
فیس بوک انتقال دهد که این شرکت صرفا 
یک رسانه اجتماعی نیســت و قرار است در 
آینده بر اساس و بســتر متاورس پروژه های 
جدیــدی را مدیریــت کنــد. در ادامه این 
اتفاقات، روز گذشــته تیم توســعه دهنده 
میم کوین محبــوب بــازار رمزارزها یعنی 
شیبا، به طرفدارن خود اعالم کرد می خواهد 
وارد حوزه متاورس شود. شــیبا اینو با نماد 
اختصاری SHIB یک ارز دیجیتال یا شکلی 
از دارایی دیجیتال اســت که بــاارزش بازار 
حدود ۲۱.0۳ میلیارد دالر، در رتبه ۱۲ بازار 
قرار داشته و سهم 0.8۱ درصدی از کل بازار 
را در اختیار دارد. باالترین قیمت شــیبا اینو 
 October ۲8(۱۴00 در تاریخ 0۶ آبــان
۲0۲۱( معــادل 0.00008 دالر بــوده که 
درحال حاضر %۵۶.۷0 پایین تر از آن زمان 

قرار دارد.
 بر اساس اخبار منتشر شده از کوین گپ، 
تیم شــیبا اینو اعالم کرد ویلیام دیوید ولک 
)William David Volk( معاون ســابق 
فناوری در کمپانی Activision را استخدام 
کرده که یکی از بزرگ ترین توسعه دهندگان 
بازی با ۳۶ ســال ســابقه در آمریکا به شمار 
می رود. ولک می تواند کلید شیبا برای ارتقای 
بازی های NFT از نوع بازی و کســب درآمد 
)P۲E( باشد که بدین وسیله شیبا بتواند خود 
 p۲E را در عرصه متاورس وارد کند. منظور از
بازی هایی است که برای کسب درآمد مورد 
استفاده قرار می گیردو NFTهای بازی های 
این حوزه از مدل کسب وکار جدیدی پیروی 
می کنند که وضعیت فعلــی صنعت بازی را 
بهبود می بخشد. گیمرها اکنون می توانند 
به جای پرداخت هزینه برای بازی یا رایگان 
بازی کردن، اما برای برنده شدن هزینه کنند. 
اقالمی که در این بازی ها به دست می آورید 
متعلق به شما هستند که باید آنها را نگه دارید 

و هر کاری که می خواهید با آنها انجام دهید.
 بــا توجه به حــوزه نوظهور متــاورس و 
توجه شدید شــرکت های بزرگی همچون 
فیس بوک می توان انتظار بسیار مثبتی برای 
شیبا متصور بود. به گزارش بلومبرگ، انتظار 
می رود حجم بازار متاورس تا سال ۲0۲۴ به 
800 میلیارد دالر برســد. اما مشکل اصلی و 
چالشی که بنیان گذاران شیبا اینو باید به آن 
دقت کنند بحث بنیــاد ضعیف و دید منفی 
جامعه ارز دیجیتال از ایــن رمزارز به عنوان 

یک شت کوین است.

خبر

هجوم نهنگ های بیت کوین برای فروش 

سقوط بیشتر رمزارز مشهور در راه است؟

بسترهای ایجاد رمزارز ملی فراهم است؟

برخورد بانک مرکزی با پلتفرم های ایرانی رمزارز مناسب است؟

چین عامل بحران برق قزاقستان! 

شروع خاموشی ها با هجوم ۸۸هزار ماینر چینی

بیت کوین دیشب مجددا به ناحیه مقاومت ۵9 
هزار دالر برخورد کرد و نتوانســت این محدوه را به 
سمت باال بشکند. بر اساس داده های درون شبکه 
هولدرها یا به عبارتــی دارنده هــای آدرس های 
بزرگ بیت کوین دیروز برخالف روزهای گذشــته 

فروشنده بودند.
بعد از اصالح بیت کوین از آخرین سطح قیمتی 
خود یعنی ۶8 هزار دالر، تا کنون این رمزارز چندین 
بار با ناحیه حمایتی ۵۳-۵۴ هزار دالر و همچنین 
ناحیه مقاومتی ۵9-۶0 هزار دالر واکنش نشــان 

داده اســت. آخرین بــار نیز دیشــب بیت کوین 
نتوانست مجددا سطح ۵9 هزار دالر را به سمت باال 
بشــکند و در زمان تنظیم این گزارش دچار اصالح 
تا ۵۶ هزار دالر شده اســت. نکته خیلی مهمی که 
باید به آن دقت شــود این است معموال مانند دیگر 
بازارها در بــازار رمزارز نیز پول های هوشــمند یا 
همان سرمایه های سنگین هستند که جهت بازار 
را مشخص می کنند. معموال به افرادی که در کیف 
پول هایشــان بیش از هزار بیت کوین وجود دارد 
نهنگ گفته می شود. منظور از نهنگ این است که 

چنین اشخاصی در کیف پولشان بیت کوین بسیار 
زیادی دارند که بــه راحتی تغییر جهت این افراد بر 

روی بازار تاثیر می گذارد.
دیروز برخالف تمام روزهــای دیگر نهنگ ها یا 
این آدرس های بزرگ به شدت فروشنده بوده اند و 
این اصال اتفاق خوبی برای بیت کوین نخواهد بود. 
این فروش شدید می تواند دو دلیل داشته باشد؛ یا 
نهنگ ها از شوک جدید گونه جدید ویروس کرونا 
ترسیده اند یا این فروش نشانه ای برای صعود دیگر 

آلت کوین هاست.

همان طور که مشاهده می کنید، بیت کوین در 
یک کانال صعودی بلند مدت قرار دارد که در حال 
حاضر به کف این کانال نزدیک شده است. کف کانال 
با حمایت استاتیک قرمز رنگ پایینی هم پوشانی 
دارد یعنی ناحیه ۵۳-۵۴ هــزار دالر. از طرف دیگر 
محدوده ۵8-۶0 هزار دالر چند روز گذشته تبدیل 
به سد محکمی شــده اســت که این ناحیه نیز با 
موینگ ۵0 روزه یعنی خط ابی رنگ هم تراز است و 
تا زمانی که بیت کوین باالی این ناحیه تثبیت نشود 

نمی توان به صعود آن امیدوار بود.

معاون فناوری های نویــن بانک مرکزی گفت: ایجاد بســترهای 
مقرراتی و فنی الزم برای کیف الکترونیکی پول، پیاده سازی زیرساخت 
فنی رمزپول ملی و تدوین مقررات آن از جمله اقدامات انجام شده است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی صبح امــروز در کنفرانس 
بین المللی مدیریت که از سوی دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد، 
گفت: ایجاد تعادل میان کارایی و رقابت از یک ســو و حفظ ثبات مالی 
و نظارت از سوی دیگر، چالشی است که همواره در فضای نوآوری با آن 

روبرو هستیم.
مهران محرمیان با اشاره به تجربه زیســته دنیا در مورد این چالش 
افزود: طی سال های منتهی به ســال ۲008 رویکرد کلی این بود که 
بانک های مرکزی تا جایی که ممکن است از نظارت و مقررات گذاری 
دور شوند تا فضا برای نوآوری باز باشد و تنظیم روابط به بازیگران سپرده 
شود اما نتیجه آن رویکرد، بروز بحرانی به بزرگی بحران سال ۲008 بود 

و منجر به طراحی و تدوین »استاندارد بازل ۳« شد که روح حاکم بر آن 
بازگرداندن نظارت با رویکردهای جدید بود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامــه داد: ما هم در ایران از 
این قاعده مستثنی نیستیم و برقراری تعادل و تناسب میان نظارت و 
فضای الزم برای نــوآوری از جمله چالش های مهمی اســت که با آن 
روبرو هستیم؛ در واقع اگرچه به طور مستمر در معرض انتقاد از سوی 
طرفداران نوآوری از یکسو و نهادهای نظارتی از سوی دیگر هستیم اما 
واقعیت این است که ما در بانک مرکزی دغدغه هر دو حوزه را داریم؛ هم 
به دنبال ایجاد فضاهای مناسب و الزم برای نوآوری در خدمات هستیم و 
هم حفظ جایگاه نظارتی بانک مرکزی برای جلوگیری از لطمه خوردن 

به ثبات مالی برایمان مهم است.
وی با اشــاره به اقدامات متعددی که بانک مرکزی در حوزه نوآوری 
و ایجاد فضای الزم برای آن انجام داده اســت، گفت: ایجاد بسترهای 

مقرراتی و فنی الزم برای کیف الکترونیکی پول، پیاده سازی زیرساخت 
فنی رمزپول ملی و تدوین مقررات آن، راه اندازی ســامانه های جدید 
مانند پل، تدوین مقررات بانکداری باز و کمک به راه اندازی نئوبانک ها 
از جمله اقداماتی است که انجام شده و در حال پیگیری در بانک مرکزی 

است.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی افزود: یکی از اقداماتی که با 
جدیت به دنبال آن هستیم و اثر بسیار خوبی در تسهیل و تسریع ایفای 
نقش رگوالتوری برای فعالیت های نوآورانه دارد، راه اندازی سندباکس 
رگوالتوری است. به دنبال این هستیم که با راه اندازی این سندباکس 
امکان فعالیت محدود را برای طرح های نوآورانه در یک محیط خاص 
فراهم آوریم تا هم صاحبان طرح در یک محیط عملیاتی واقعی به نقاط 
ضعف و قوت کار خودشــان پی ببرند و هم رگوالتــور امکان و فرصت 

بررسی مخاطرات مختلف طرح را داشته باشد.

عضــو کمیســیون برنامه و بودجــه مجلس 
گفت: بانــک مرکزی می تواند بــه جای برخورد 
سلبی با پلتفرم های ایرانی رمزارز، عکس العمل 
هوشمندانه ای داشــته باشد تا شرکت های فعال 
در این حــوزه در چارچوب مشــخصی فعالیت 

کنند.
مجتبی رضاخــواه رییس فراکســیون اقتصاد 
دیجیتال مجلس شورای اســالمی با اشاره به عدم 
اعطای درگاه  رســمی پرداخت بــه پلتفرم های 
داخلی رمزارز از سوی بانک مرکزی، اظهار داشت: 
مشخص نیست بانک مرکزی با چه هدفی این کار 
را انجام داده، اگر برای جلوگیــری از کالهبرداری 

و سواســتفاده های مالــی اینکار انجام شــده، ما 
شــرکت هایی داشــتیم که حتی نمــاد اعتماد 
الکترونیکی )اینماد( اخذ کــرده بودند و مرتکب 

کالهبرداری شدند.
وی افزود: موضوع این است که این دستورالعمل 
بانک مرکزی آیا نکته مثبتی خواهد داشت یا خیر؟ 
اگر این اتفاق نمی افتاد، پــس بانک مرکزی با چه 

هدفی این کار را دنبال می کند؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان 
اینکه اگر قرار بود با اجباری شدن اینماد شفافیت به 
دست بیاید و از کالهبرداری و تخلف جلوگیری شود 
نباید شاهد اتفاقات ناگوار در گذشته بودیم، گفت: 

دستورالعملی که دچار باگ های متعدد اینچنینی 
اســت و مشــکل خاصی را هم حل نمی کند پس 
طبیعتا اجرا کردنش هم باید با تأمل بیشتری اتفاق 

بیافتد.
رضاخواه با بیان اینکه انسداد درگاه های پرداخت 
پلتفرم هــای ایرانی رمــزارز به زیرزمینی شــدن 
فعالیت های این حوزه منجر خواهد شد، گفت: در 
دنیای امروز با برخورد سلبی نمی شود جلوی پدیده 
ها را گرفــت و مجلس نیز با چنیــن برخوردهایی 

مخالف است.
رییس فراکســیون اقتصــاد دیجیتال مجلس 
ادامه داد: حجم مبــادالت مالی در ایــن حوزه به 

گونه ای اســت که نمی توان با اقدامات این چنینی 
از آن جلوگیری کرد، بهترین اتفاق این است که ما 
چارچوب فعالیت این نوع شرکت ها را تعیین کنیم و 
نمی توانیم بگوییم چون چارچوبی تعیین نکرده ایم 

پس کسی فعالیت نکند.
وی در پایان تأکید کرد: به نظر من مسدودسازی 
درگاه پرداخــت پلتفرم هــای داخلــی رمــزارز 
عکس العمل هوشمندانه ای از سوی بانک مرکزی 
نیســت و بانک مرکزی می توانند بجــای برخورد 
ســلبی با موضوع، عکس العمل هوشــمندانه ای 
داشته باشد تا شــرکت های فعال در این حوزه در 

چارچوب مشخصی فعالیت کنند.

از آنجا که به دنبال ممنوعیت اســتخراج رمزارز در چین بسیاری 
از ماینرها به قزاقســتان مهاجرت کردند، مصرف برق در این کشور به 

میزان قابل توجهی افزایش یافته و باعث ایجاد بحران انرژی شده است.
با هجوم ماینرهای چینی اخراج شده  به قزاقستان، ماینرهای این 
کشور با بحران انرژی مواجه هستند. تخمین زده می شود که بیش از 

8۷هزار و 8۴9 دکل ماینینگ از چین وارد قزاقستان شده است.
به گزارش فایننشــال تایمز، ماینرهای ارز دیجیتال در قزاقستان 

به دنبال هجوم ماینرهای چینی به این کشــور )از آنجا که کشورشان 
استخراج رمزارز را غیرقانونی کرده است( با قطعی برق مواجه هستند. 
در سپتامبر سال ۲0۲0، بانک مرکزی چین تمام تراکنش های مبتنی 
بر ارز دیجیتال را غیرقانونی اعالم کــرد و در میان نگرانی های ملی در 
مورد مرزهای این کشور و »ایمنی دارایی های مردم«، بحث ممنوعیت 

ارز دیجیتال را مطرح کرد.
فایننشال تایمز همچنین گزارش داد که بیش از 8۷هزار و 8۴9 دکل 

ماینینگ از چین به قزاقستان وارد شــده و به گفته دانشگاه کمبریج، 
این کشور در رتبه دوم )پس از ایاالت متحده( به عنوان منطقه پیشرو 
در استخراج ارز دیجیتال قرار گرفته اســت.اکنون، شرکت عملیاتی 
شبکه برق قزاقســتان )KEGOC( به ماینرهای رمزارز اطالع داده که 
برای جلوگیری از قطعی برق مکرر، سهمیه بندی برق را برای ۵0 ماینر 
رمزنگاری ثبت شده خود آغاز خواهد کرد. دولت معتقد است که بحران 

برق به دلیل افزایش ماینرهای غیرقانونی است.

اگر به حوزه رمزارزها عالقه داشــته باشید، این 
روزها احتماال نــام متاورس را در وب ســایت ها و 
فضای مجازی می شنوید. رمزارزهای مربوط به این 
پروژه، تنها طی چند هفته گذشــته بیش از ۲00-

۴00درصد رشــد کرده اند.پیش از آنکه بخواهیم 
در مورد کارکرد متــاورس بدانیم، باید با مفهوم آن 
آشنا شــویم. متاورس در لغت از دو بخش تشکیل 
شــده اســت؛ متا به معنی ماورا و ورس برگرفته از 
واژه انگلیسی universe )جهان( است. در نتیجه 
از نظر مفهوم لغوی متاورس یعنی جهان ماورایی؛ 
به عبارتی متاورس به هر نــوع از دنیای دیجیتال یا 
واقعیت مجازی گفته می شــود که شما بتوانید در 
آن شــخصیت های مختلفی خلق کنید و به انجام 

کارهای گوناگون از جمله خریدوفروش بپردازید. 
1.  بازی ها

   در ابتــدا متــاورس در بازی هــای ویدیویی 
و دیجیتــال خــودش را نشــان داد.  امــا با ظهور 
بالک چین این مفهوم هم وارد فاز جدیدی شــد و 
بازی هایی را وارد صنعت بــازی کرد که گیمرها در 
آن می توانستند توکن معامله کنند. در واقع در این 
بازی ها، دارایی گیمرها به صورت توکن بود.  انجام 
بازی های ویدیویی در متاورس تنها بخش کوچکی 
از این جهان ماورایی یا مجازی است و کاربردهای 

آن به همین جا ختم نمی شود. 
2.  خرید و فروش ملک و زمین

  درحال حاضــر بســیاری متــاورس را صرفا با 
بازی های دیجیتال می شناسند؛ اما باید بدانید که 
جهان متاورس چیزی ورای این  موارد اســت. یکی 
از مهم ترین پروژه های متــاورس مالکیت کاالها و 
فضاهای دیجیتالی اســت. خرید و فروش انواع آثار 
هنری، زمین های مجازی، امــالک و مواردی از این 
قبیل بسیار پرطرفدار است. درواقع شما با ارائه توکن، 
این کاالها و مستغالت مجازی را خریداری کرده و 
به نام خود ثبت می کنید. شما می توانید در محیط 
متاورس مالقات کاری و مجازی داشــته باشید و با 
انتخاب شــخصیت مجازی مورد عالقه و انتخاب 

لباس های مناســب برای آن، در جلسات مجازی 
شرکت کنید. این اتفاق می تواند بسیار جذاب باشد. 

چگونگی خرید ملک و زمین مجازی در 
فضای متاورس

  یکی از مهم تریــن و جذاب ترین فعالیت های 
متاورس در حال حاضر خرید و فروش زمین )لند( 
است. بســیاری از کاربران دیجیتال مارکت با این 
مفهوم آشنا هستند، اما نمی دانند چگونه می توان 
این کار را انجــام داد و ما در این قســمت از معرفی 
متاورس به همین موضوع خواهیم پرداخت. اولین 
گام در خرید و فروش لنــد، ایجاد یک کیف پول در 

شبکه اتریوم است. شــما می توانید یک کیف پول 
مانند متاماسک ایجاد کنید. بعد از آن باید در کیف 
پول خود ارز دیجیتال مانــا )mana( را خریداری 
کنید. مانا ارز رســمی و مهم برای خرید زمین های 
مجازی است. حاال با ارز مانا به عنوان پول موردنیاز 
market. برای خرید و فروش، می توانید به سایت

decentraland.org برویــد و با اســتفاده از 
کیف پول، لند موردنظرتان را بخرید. گفتنی است 
دیسنترالند )زمین مجازی( هنوز هم جای پیشرفت 
و توسعه دارد و فعال نســل اول خرید و فروش ها در 
آن اتفاق می افتد. چشم انداز آن یک فضای مجازی 
با زمین ها و مســتغالت، مراکز تفریحی، آموزشی، 
خدماتی و تبلیغاتی است که بستر اصلی اقتصادی 

را تشکیل خواهد داد.
3.  آموزش مجازی

 بهره مندی از آموزش های مجازی نیز می تواند 
از کاربردهای مهم متاورس باشد. روش های جدید 
آموزش مانند بازی ســازی روند آموزشی و تماس 
از راه دور در محیط متــاورس ازجمله تفاوت های 
آن با آموزش مجــازی حال حاضر اســت. از دیگر 
کاربردهــای متاورس به طور خالصــه می توان به 
بازی های کســب درآمدی، خریدهای آنالین در 
محیط متاورس، گردشــگری مجازی بدون هیچ 
هزینه ای، تحول اقتصادی با دارایی های دیجیتال 

و ... اشاره کرد.

از متاورس چه می دانید؟ 

درآمد توکنی با انجام بازی های دیجیتالی
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کالهبرداری شایع حوزه رمز ارز 
فیشینگ چیست؟

فیشینگ نوعی عمل مجرمانه است که 
در آن کالهبردار )فیشــر( سعی می کند با 
فریب دادن افراد، اطالعات حســاس آنها 
مانند کلمات عبور، اطالعات کارت بانکی یا 
چیزهایی شبیه به این را به دست آورد. به هر 
سایت و هر پیامی اعتماد نکنید، چون خطر 
فیشینگ یا همان سرقت اطالعات شما را 
تهدید می کند. در این پســت به زبان ساده 
فیشینگ، انواع آن و روش های جلوگیری از 

آن را توضیح می دهیم.
فیشینگ )Phishing( نوعی فعالیت 
کالهبرداری است که در آن مجرمان سعی 
می کنند تا با فریب دادن افــراد، اطالعات 
حساس آنها را به دســت آورند. مهم ترین 
اطالعاتی که مجرمان برای دستیابی به آنها 
فیشــینگ انجام می دهند، کلمات عبور، 
اطالعات کارت اعتباری، جزییات حساب 
بانکی و … هســتند. معموال فیشینگ را از 
طریق جعل یک وب  سایت )از نظر ظاهری و 
از نظر شباهت آدرس سایت(، ایمیل )ارسال 
ایمیل گول زننده( یا پیامک و تماس انجام 
می دهند. فیشــینگ نوعی حمله از طریق 
مهندسی اجتماعی است، زیرا در آن کاربر 
گول می خورد و خودش با دستان خودش 

اطالعات را به مجرمان می دهد.
 برای درک بهتر فیشینگ، می توان آن را 
در قالب مثال زیر ارائه داد، اما معامله گران 
توجه کنند این مثال فقط یک نوع خاص از 
فیشینگ است. در واقع کالهبردارن از انواع 
و اقسام راه ها استفاده می کنند تا بتوانند به 
نوعی اطالعات کاربــر را در اختیار بگیرند. 
برای درک بهتر فیشینگ به این مثال توجه 

کنید: 
فرض کنید که بــرای شــما ایمیلی از 
طرف یک فروشــگاه آنالین کارت شــارژ 
ارسال می شود که در آن نوشته شده است: 
)می توانید با کلیک بر روی لینک زیر کارت 
شارژ ۵000 تومانی را با قیمت ۴۵00 تومان 

خریداری کنید.(
 شما با دیدن این تخفیف وسوسه شده، 
بر روی لینک خرید کلیــک می کنید و به 
صفحه ای دقیقا مشــابه بــا صفحه خرید 
اینترنتِی بانک منتقل می شوید. اطالعات 
کارت بانکــی خود را بــرای خریــد وارد 
می کنید. پــس از مدت کوتاهی حســاب 
بانکی شما خالی می شــود، چون اطالعات 
کارت بانکی خــود را در یک صفحه تقلبی 
وارد کرده بودیــد که در نهایت به دســت 

کالهبرداران می رسد.
 در ادامه سعی می کنیم به طور خالصه 
انواع فیشینگ و موارد شایع آن در حوزه رمز 
ارز و همچنین راه های جلوگیــری از آن را 

مورد بررسی قرار دهیم.
فیشینگ ایمیلی

این روش رایج ترین نوع فیشینگ است. 
کالهبردار با ارســال یک ایمیــل، خود را 
به جای فرد یا شــرکت معتبر جا می زند و با 
تکنیک های گول زننده ســعی می کند تا 

اطالعات حساس را از قربانی بگیرد.
فیشــینگ هدف دار یا اســپیر 

)Spear Phishing( فیشینگ
این نوع فیشــینگ، فرد یا افراد خاصی 
را مورد حمله قرار می دهــد، به طوری که 
مهاجم ابتــدا از قربانیان خــود اطالعاتی 
جمع آوری کــرده و در پیام های خود از آنها 
استفاده می کند تا فرد بیشتر اعتماد کند. 
مثال در پیام خود از نام، نام خانوادگی، عالیق، 
شماره تلفن و … استفاده می کند تا قربانی به 

نامعتبر بودن ایمیل شک نکند.
نرم افزارهای مخرب

 در این روش، فیشــرها سعی می کنند 
تا روی دســتگاه قربانی، یــک برنامه آلوده 
به بدافزار را اجرا کنند. پس از فعال شــدن 
بدافــزار، مجرمان می توانند با دسترســی 
به کامپیوتــر یا موبایل قربانــی، اطالعات 
حساس او را به چنگ آورند. بدافزارها یکی از 
رایج ترین ابزارهای انجام فیشینگ هستند. 
اخیــرا کانال های تلگرامی زیــادی وجود 
دارند که با ارســال این بدافزارها در کانال ها 
و ترغیب افــراد برای دانلود آنها دســت به 

فیشینگ می زنند.
فیشینگ پیامکی

در این روش به جای ایمیــل از پیامک 
استفاده می شود. مهاجم خود را به جای یک 
سازمان یا شــرکت بزرگ جا می زند و برای 
هدف خود پیامک ارسال می کند. محتوای 
پیامک به گونه ای نوشته می شود که هدف 
را مجاب به ارســال مســتقیم اطالعات یا 

کلیک بر روی یک لینک کند.
فیشینگ تلفنی

در این روش، یک کالهبردار با استفاده از 
تماس تلفنی، با تکنیک های مختلف فرد را 
فریب می دهد تا اطالعات حساس خود را به 
او اعالم کند. در این روش معموال اطالعات 

کارت بانکی افراد هدف نهایی است.
نتایج جست وجو

در این حالت هکر با استفاده از روش های 
سئو یا تبلیغات در موتورهای جست وجو، 
یک وب سایت جعلی را در نتایج باال می آورد 
و کاربران بی خبر از همه جا، روی نتایج اولیه 
کلیک کرده و اطالعات شخصی خود را در 

یک سایت مخرب وارد می کنند. 
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