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مدیرعامل شرکت بورس تهران مطرح کرد؛

نقش مهم صندوق های اهرمی 
در ورود منابع به بازار سرمایه

صندوق های ســرمایه گذاری اهرمی نقش موثری در ورود منابع از بازار پول به بازار ســرمایه دارند.نشست خبری معرفی 
صندوق اهرمی »کاریزما« نخســتین صندوق سرمایه گذاری ســهامی اهرمی در ایران با حضور محمود گودرزی، مدیرعامل 
شرکت بورس تهران، رضا نوحی، سرپرســت مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و مدیران ارشــد خدمات بازار سرمایه کاریزما 
بعدازظهر یکشنبه، ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ در محل شرکت بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد.مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار 
تهران با اشاره به اقدام مجموعه کاریزما در راستای توسعه بازار ســرمایه اظهار کرد: صندوق اهرمی در کنار آپشن های موجود 
در بازار ســرمایه به افزایش کارایی بازار به ویژه کارایی تخصیصی می انجامد.محمود گودرزی با اشاره به ویژگی های اثربخش 
صندوق های اهرمی عنوان کرد: صندوق های اهرمی می توانند در کانالیزه کردن پول در بازار ســرمایه گره گشــا باشند، زیرا 

شرکت های کارگزاری با توجه به معیاری که برای تخصیص اعتبار به متقاضیان دارند قادر به اعتبار ...

آیت اهلل رئیسی در شورای اداری استان یزد:

امیدواریم با تامین اعتبار، همه 
پروژه های نیمه تمام به پایان برسد

محسن رضایی متولی ارزهای دیجیتال شد
بیت کوین ۱۰۰ هزار یا ۳۰ هزار دالری؟

به پیش بینی ها تکیه نکنید!
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وزیر امور اقتصادی و دارایی: 
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 امید برای رونق بازار سرمایه 
افزایش یافت

9

 از ادغام و انحالل تا ظرفیت های 
مناسب برای فعالیت های توسعه ای 

2برخی شرکت ها

یکی از ســناریوهایی که این روزها در 
خصوص تاثیر ارز بر شــاخص کل مطرح 
می شود، احیای برجام در آینده   ای نزدیک 
است. سناریوی دوم نیز ناکام ماندن توافق 
برجام است. از آنجا که احیا شدن یا نشدن 
برجام، تاثیر مستقیمی بر نرخ ارز می   گذارد، 
با بررسی احتمال افزایش یا کاهش قیمت 
دالر در ماه   های آینده، می توان نمای کلی 
وضعیت بازار سرمایه را ترسیم کرد. با توافق 
هسته ای ایران و ۱+۴، قیمت دالر به کمتر 
از رقم فعلی خواهد رسید. نکته دیگر، ترس 
برخی دیگر از اهالی بازار سرمایه از افزایش 
قیمت دالر، به عنوان ایجاد ریسک در بازار 
با توجه به کســری بودجه دولت است که 
می تواند دولت را بار دیگــر وادار یا ناچار به 
تامین کسری بودجه از طریق شرکت های 
بازار سرمایه کند.بی توجهی بازار سهام به 
نوسانات دالر در مقطع فعلی، به دلیل تعدد 
ابهامات بازار، امری طبیعی به شمار می رود؛ 
از یک سو مشــابه این اتفاق را در سال های 
۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ شاهد بودیم که در مراحل 
اولیه رشد قیمت دالر در این سال ها، رشد 
شاخص کل اتفاق نیفتاد و به مرور این اتفاق، 
با افزایش ســیکل صعودی قیمت دالر به 
همراهی شاخص با قیمت دالر منجر شد. 
اما در مقطع فعلی، این شبیه سازی تاریخی 
نیز دچار خدشه شــده که علت اصلی آن 
همان گونه که ذکر شد بدبینی اهالی بازار 
سرمایه به رشد ادامه دار قیمت دالر و اعتقاد 
به جهش موقتی در این مقطع است. یکی 
از علل اصلی همراه نبودن شــاخص کل با 
افزایش قیمــت دالر در مقطع فعلی را باید 
سیاســت انقباضی بانک مرکزی دانست 
که از زمان معرفــی رئیس کل جدید بانک 
مرکزی شدت بیشتری یافته است. سیاست 
انقباضی بانک مرکزی از طریق دو عملیات 
بازار باز و بازار بین بانکی دنبال می شود که 
در مجموع، باعث ایجــاد رکود در بازارهای 
دارایی شده و به دلیل جلوگیری از ابرتورم 
در ماه های پایانی ســال، اقدامی ضروری 
محسوب می شود. اما نکته حائز اهمیت در 
این خصوص، نوع برخورد بازارها با سیاست 
انقباضی دولت است. بازارهای ملک و بازار 
خــودرو، به رغم افزایش چشــمگیر دالر، 
پابه پای آن رشد نکردند و با حرکتی موافق 
و با شیب کم رشد داشتند، اما در بازار سهام 
عکس العملی جالب تر را شاهد بودیم و آن، 
حرکت در جهت معکــوس افزایش قیمت 
ارز بود.در هر صورت، مذاکرات هســته ای 
ایران با کشــورهای ۱+۴ ادامــه دارد و دو 
ســناریو در این خصوص قابل تصور است. 
در صورت توافق ایران با کشورهای یادشده، 
جدا از خروج بازار سرمایه از زیر سایه روانی 
ایجادشده و کاهش ریسک سیستماتیک، 
حذف احتمالی محدودیت های اعمال شده 
در تهیه منابع و مواد اولیه تولیدی، کاهش 
هزینه هــای تولیــد، بازشــدن قفل های 
تحمیلی بیرونی که شــرایط رشد صنایع 
را گرفته، بهبود شــرایط صــادرات کاالها 
و خدمــات و ارزآوری کــه موجب افزایش 
سودآوری شرکت ها خواهد شد و همچنین 
رفع محدودیت های بانکی و امکان گشایش 
اعتبارات اســنادی متقابل با فروشندگان 
و خریداران و کاهــش هزینه های جانبی 
انتقــال وجوه و دسترســی بــه بازارهای 
متنوع و جدید، عواملی هستند که محرکی 
جدی برای رشد شــتابان در بازار سرمایه 
در مقطع فعلــی همــراه جذابیت خاص 
بازار به دلیل ریزش شــدید قیمت ســهام 
و P/ E  تاریخی محســوب می شوند که در 
صورت سیاســتگذاری صحیــح می تواند 
باعث بازگشت اعتماد به خریداران و ورود 
نقدینگی های جدید به بازار شــود. صنایع 
بانکی، خودرویی و صنایع حمل ونقل محور، 
از جمله صنایعی هســتند که بیشــترین 
عایدی و رشــد را با احیای برجام خواهند 
داشت. همچنین صنایع دیگری همچون 
فلزات اساســی و پتروشیمی و حتی برخی 
از شــرکت های آی تی محور بــا توجه به 
قیمت های جذاب و منطقی، مستعد رشد 
شــتابانی خواهند بود. با توجه به شرایط 
فعلی بازار سرمایه و از منظر اقتصاد رفتاری 
معتقدیم،  دســت نیافتن به توافق، تاثیر 
منفــی میان مدت و بلندمدتــی نخواهد 
داشــت و به دلیــل کاهش فشــار روانی 
ایجادشــده ناشــی از حس نااطمینانی و 
ابهــام توافق یــا عدم توافق، پــس از طی 
دوره ای کوتاه، شــاهد رفتار طبیعی بازار 
در این خصوص خواهیم بود. همچنین با 
توجه به بازارهای موازی دیگر و در صورت 
به کارگیری عالمانه سیاست پولی انقباضی 
و سیاست مالی انبســاطی توامان از سوی 
دولت، بازار ســرمایه می تواند مســیری 
متفــاوت از ماه های اخیر را طــی کند و با 
گذر دولت از مقطع حساس فعلی، تا حدی 
آرامش به بازار برگردد. افزون بر این، برجام 
نیز با از دســت دادن فضای ابهام آمیز خود 
به دالیل روانی مانند عوامل تاثیرگذار دیگر 
بر بازار، می تواند وزنی برابر و معقول با دیگر 

عوامل پیدا کند.

 علل عدم همراهی 
بازار سرمایه از رشد دالر

 آغاز گشایش در گره های 
2  اقتصادی؛ به زودی

کاهش مالیــات بخش تولید همــواره یکی از 
دغدغه های بخش تولید بوده اســت. موضوعی 
که در نهایت و پس از بررسی های فراوان طی یک 
سال اخیر باالخره به نتیجه رســید؛ به طوری که 
در جلسه اخیر هیات دولت، پیشنهاد وزارت امور 
اقتصادی و دارایی برای اعمــال ۵ درصد معافیت 
مالیاتی واحدهــای تولیــدی از ۲۵ درصد به ۲۰ 
درصد به منظور حمایت از ایــن واحدها تصویب 

شد.
به گزارش پایگاه خبری بازارســرمایه )سنا(؛ با 
کاهش مالیات در بخش تولید، انگیزه و جذابیت 
برای سرمایه گذاری در حوزه تولید افزایش یافته 
و سرمایه های مردمی به سمت تولید روانه خواهد 
شد. اقدامی که به گفته کارشناسان، یک گام به جلو 
برای حرکت نظام مالیاتی کشور از »مالیات بر تولید 
و بخش مولد اقتصاد کشور« به سمت »مالیات بر 
دارایی ها و بخش های نامولد اقتصاد« به حساب 

می آید.
اکنون در شرایطی که تولیدکنندگان از کمبود 
نقدینگی و هزینه ســنگین مالیات رنج می برند، 
اقدام اخیر دولت نوید دهنده کاهش آالم مهمترین 
بخش از اقتصاد کشور محسوب می شود؛ کاهش 
مالیات بخش تولید با افزایش سودسازی شرکت 
ها و کاهش هزینــه های بخش تولیــدی، نوید 
بخش اتفاقات خوبی برای صنایع بزرگ کشــور 
مانند صنایع فوالدی و خودرویی و پتروشــیمی 
ها محسوب می شــود که به دنبال خود اثرگذاری 

مطلوبی نیز بر بازارسرمایه خواهد داشت.   
به گفته کارشناســان، هر گونه کاهش تعرفه 
مالیاتی به حوزه صنعت کمک خواهد کرد تا فعاالن 
اقتصادی با شرایط بهتری به امر تولید بپردازند و 

حرکت دولت به این سمت بسیار درست است.
بنابر تحقیقات و در مقایســه بــا اقتصادهای 
پیشرفته، یکی از سیاســت ها که می تواند ما را از 

اقتصاد غیرشفاف به سمت اقتصاد شفاف هدایت 
کند، مالیات اســت. اگر مســیر دریافت مالیات 
به سمت تجارت و خدمات برود، سرمایه گذاران به 
سرمایه گذاری در حوزه صنعت تشویق می شوند 
و این امــر کمک می کنــد که فعالیــت داللی و 

سوداگرانه شکل نگیرد.
از طرفی دیگر، کاهش مالیــات در این بخش، 
امکان تأمین مالی شــرکت های تولیدی از محل 
منابع درونزا را تقویت کرده و با توسعه ظرفیت های 
بالقوه شرکت های تولیدی مبتنی بر همین منابع 
درون زا به افزایش اشــتغال نیز منجر می شــود؛ 
موضوعی که برآیند آن بر کاهش فشــار در تامین 
مالی شرکت ها از دوش نظام بانکی را به دنبال دارد و 
از زاویه ای دیگر به افزایش سرمایه گذاری در بخش 
های تولیدی به دلیل کاهش هزینه فرصت تولید 
که ناشــی از کاهش هزینه های تولید است، می 

انجامد.
در نظر داشته باشــید، این کاهش هزینه ها با 
توجه به شــرایط تحریمی موجود امکان جبران 
هزینه های مبادالتی شرکت های صادرات محور و 
نیز هزینه تامین مواداولیه برای واردکنندگان را نیز 

فراهم می کند.
در نگاهی کلی تــر، می توان همزمان شــدن 
معافیت مالیاتی برای بخش تولیدی کشــور را در 
کنار تصویب اخذ مالیات بــر خودروهای لوکس 
در کنار اقداماتی دیگر چون حذف قیمت گذاری 
دستوری، تنها بخشی از اقدامات عملی دولت در 
راستای کمک به بازار سرمایه دانست. براین اساس، 
به نظر می رسد دولت جدید قبل از هرچیز به فکر 

رونق تولید است.
کاهش مالیات و افزایش نرخ ارز؛ دو اهرم 

تقویت بازارسرمایه
یک کارشناس بازارسرمایه در همین راستا به 
پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( گفت: بازار سرمایه 

از مدت های قبل منتظر تحقق کاهش مالیات بر 
بخش تولید بود و حاال با توامان شدن آن و افزایش 
نرخ ارز به طور قطع بهترین اتفاق برای ســرمایه 
گذاری و سودآوری در بازارســرمایه به شمار می 

آید.
شــهرام عجمی دربــاره محاســن کاهش ۵ 
درصدی مالیات شــرکت های تولیدی افزود: این 
موضوع روی حاشیه سود شــرکت های بورسی 
تاثیرگذار است و می تواند محرک خوبی برای بازار 
سرمایه به شــمار رود. به عبارت دیگر سود آوری 

خوبی را برای شرکت ها تضمین می کند.
وی تاکید کرد: البته باید در نظر داشــت، اغلب 
شرکت های بورســی معاف از مالیات هستند، اما 
با این وجود معافیت مالیاتی حاضر بر تمام بخش 
های باقیمانده بورســی و غیر بورسی اعمال می 
شود. این موضوع سبب می شود تا شرکت های غیر 
بورسی هم با آوردن نقدینگی خود به بازارسرمایه 
کمک زیــادی در افزایش نقدینگــی در این بازار 

داشته باشند.  
این کارشــناس بازارسرمایه با اشــاره به سود 
آوری خوب شرکت ها و گزارش های منتشر شده 
شش ماه گذشــته گفت: با اینکه در شش ماه قبل 
شرکت ها و بنگاه های تولیدی با قطعی برق مواجه 
بودند اما سود آوری خوب شــرکت ها در گزارش 
شش ماه نشان دهنده عملکرد خوب و سود آوری 
قابل قبولی بود. عجمی افزایش نــرخ ارز را هم در 
حاشیه سود شرکت ها موثر دانســت و گفت: در 
حال حاضر، افزایش نــرخ ارز با کاهش ۵ درصدی 
مالیات شرکت های بورســی، قطعا بهترین بازار 

برای سرمایه گذاری و سود آوری بورس است.
این کارشــناس، تنها چالش امــروز بورس را 
کاهش نقدینگی دانست و گفت: با تزریق نقدینگی 
از صندوق توسعه ملی و سایر راه ها که در باال اشاره 

شد بخش بزرگی از مشکالت بورس حل می شود.

با کاهش ۵ درصدی مالیات از بخش تولید رقم می خورد؛

شتاب سرمایه ها به سمت تولید؛ امید به رونق بازار

دکتر مهدی آزادواریسرمقاله 
کارشناس ارشد بازار مالی

یک نماینده مجلس عنوان کرد:

 توسعه پایه های مالیاتی
 راهکاری مناسب برای 

جبران کسری بودجه

زارعی کیاپی:

شش ماه فرصت مناسبی برای اجرای الگوی کشت نیست
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط 
زیست مجلس با اشاره به الزام الیحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: 
الگوی کشت باید از سال های قبل آغاز می شد و شش ماه 

فرصت مناسب و کافی برای اجرای این موضوع نیست.
منصورعلی زارعی کیاپی عضو کمیسیون کشاورزی، 
آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص 
اهداف الیحه بودجه در حوزه کشت فراسرزمینی، گفت: 
کشت فراسرزمینی توســط بسیاری از کشــورها انجام 
می شود، شرایط اقلیمی کشورها متناسب با تامین و تولید 

تمامی محصوالت کشاورزی نیست.
نماینده مردم ســاری و میان دورود در مجلس یازدهم 
با اشاره به اینکه کشت فراســرزمینی همواره مورد تاکید 
اعضای کمیســیون کشاورزی مجلس شــورای اسالمی 
بوده است، ادامه داد: کشت فراسرزمینی و فعالیت سرمایه 
گذاران ایرانی در این حوزه در برخی از کشــورها عالوه بر 
تامین امنیــت غذایی به تقویت روابط بین دو کشــور نیز 

کمک می کند.
این نماینده مردم در مجلس شــورای اســالمی با 
تاکید بر اینکه کشت فراســرزمینی باید از سال های 
گذشــته مورد توجه قرار می گرفــت، عنوان کرد: در 
حال حاضر بســیاری از کشــورهای منطقــه مانند 
امارات و عربســتان با توجــه به شــرایط اقلیمی که 
دارند در حوزه کشــت فراســرزمینی اقدامات بسیار 

زیادی داشته اند.
زارعی کیاپی، عنوان کرد: کشت فراسرزمینی عالوه بر 
تامین نهاده های مورد نیاز کشور باعث می شود محصوالت 

کشاورزی با قیمت بسیار پایین تری وارد شود.
وی در خصوص تکلیف وزارت جهاد کشــاورزی برای 
ابالغ طرح الگوی کشــت در مدت 6 ماه در الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۱، گفت: یکی از مسائل مهم کشور الگوی کشت 
و عدم اجرای آن است. در استانی مانند مازندران ظرفیت 
تولید برنج وجــود دارد و حدود ۴۷ درصــد برنج تولیدی 

کشور در این استان تولید می شود. 

مدیر بیمه  های خودروی بیمه ملت تشریح کرد؛
نوآوری در بیمه  های خودرو

بیمه های اتومبیل آن قدر شناخته شــده اند که نیازی 
به معرفی ندارند، اما واقعیت این است که هیچ رشته ای در 

صنعت بیمه، بی نیاز از نوآوری نیست.
به گزارش اقتصاد آنالین، شرکت بیمه ملت در این زمینه 
اقدامات قابل توجهی انجام داده اســت. درباره جزئیات این 
جریان، با مصطفی ملکی، مدیــر بیمه های خودروی بیمه 

ملت گفت وگو کردیم:
* اگرچه آمار و ارقام اهمیت دارند، اما به نظر من شنیدن 
از نوآوری ها برای همه جذاب تر است. شرکت بیمه ملت در 
رشته بیمه های اتومبیل، چه اقدامات خالقانه ای انجام داده 

است؟
 شــرکت بیمه ملت ماننــد همه شــرکت های دیگر، 
بیمه نامه های شخص ثالث و بدنه اتومبیل را ارائه می کند، از 
نظر ما دارنده خودرو با ریسک های متعددی نسبت به خود و 
افراد دیگر روبه روست و برای جبران هزینه های ناشی از این 
خطرها باید بیمه نامه هایی را تهیه کند که به صورت کامل 

آنها را پوشش می دهد.
شرکت بیمه ملت با طراحی بیمـه نامه جامع اتومبیل، 
سه پوشــش بیمه ای شــخص ثالث و حوادث راننده، بدنه 
و پوشــش امدادرســان خودرو )sos( را به طور یکجا ارائه 
می دهد. این یک اقدام نوآورانه برای پوشش کامل ریسک 
رانندگی و در عین حال از بین رفتن دغدغه فراموشی زمان 

تمدید بیمه نامه به دلیل تفاوت زمان صدور است.
طراحی و ارائه پوشش های جدید بیمه های اتومبیل از 
جمله بیمه بدنه موتورسیکلت و پوشش افت قیمت خودرو 
از دیگر نوآوری های شرکت است. بیمه بدنه موتورسیکلت 
خدمت انحصاری بیمه ملت اســت که با توجه به افزایش 
قیمت انواع موتورســیکلت و قطعات آنها نیــاز به اخذ این 

بیمه نامه کامال ضروری است.
هم اکنون بیمه ملت عالوه بر خدمــات بیمه ای جدید، 
طرح های دیگری را در دست بررســی دارد که پس از اتمام 
مراحل مختلف مانند ریسک ســنجی و کسب مجوزهای 

مربوط عرضه خواهد شد.
* خدمات بیمه نامه های اتومبیل در شرکت بیمه 

ملت همچنان به صورت سنتی عرضه می شوند؟
بررســی و شناســایی روش های جدیــد، در ارزیابی و 
پرداخت خسارت همواره در دســتور کار ما بوده و شرکت 
در این حوزه نیز نوآوری های مهمی داشته است. به عنوان 
مثال، امکان ســنجی و طراحی نرم افزار اعالم خســارت 
روی اپلیکیشن شرکت انجام شــده که اقدام بزرگی است. 
همچنین طراحی اپلیکیشــن بازدید بدنه خودرو و اجرای 
عملیاتی آن را می توان از اقدامات خالقانــه در این زمینه 
دانست. از نظر ما امکان ارائه بیمه بدنه بر اساس پارامترهای 
مختلف )زمانی، مســافتی و...( و نیز امــکان طراحی بیمه 
بدنه مبتنی بر رفتار راننده وجود دارد که با همکاری دیگر 
واحدهای شــرکت نظیر مدیریت های ریسک و بازاریابی 

دیجیتال در حال بررسی است.
بازنگری نرخ و شــرایط بیمه بدنه و اجــرای عملیاتی 
پوشش کمک رسان به عنوان یک محصول مجزا نیز از دیگر 

اقدامات در این بخش است.
طراحی و اجرای اپلیکیشن بازدید خودرو )همراه فروش 
ملت(، بازطراحی و به روزرســانی سیســتم های صدور در 
جهت بهینه سازی فرایند صدور اتومبیل و طراحی و اجرای 
فاکتورهای هوشمند به منظور ارتقای سطح کیفی و کاهش 
ضریب خطا در صدور بیمه های اتومبیل نیز توانسته است 

فعالیت های شرکت را در این رشته به خوبی تقویت کند.

ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی از انتخاب اعضای هیات تحقیق 
و تفحص از بانک های دولتی در جلسه امروز این 
کمیسیون خبر داد.به گزارش اقتصادآنالین به 
نقل از ایســنا، غالمرضا مرحبا در توضیح جلسه 
امروز کمیســیون اقتصادی مجلس با اشــاره 
بــه انتخاب اعضــای هیئت تحقیــق و تفحص 
از بانک های دولتی گفت: بر این اســاس محمد 
علیپور، ســید غنی نظری، محســن  علیزاده، 
مسلم صالحی، فتح اهلل توسلی، غالمرضا مرحبا، 

رحیم زارع، احســان ارکانی، مجتبی رضاخواه، 
غالمرضــا منتظری، ســید محســن دهنوی، 
دشــتی اردکانی، آرا شــاوردیان، ســیدنظام 
موســوی و محمد رشــیدی به عنوان اعضای 
هیات تحقیــق و تفحص از بانک هــای دولتی 
انتخاب شدند.وی همچنین اظهار کرد: موضوع 
درخواست تحقیق و تفحص از شرکت الستیک 
بارز کردســتان نیز در این جلســه مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت که با موافقت کمیسیون این 
درخواست تصویب شد.مرحبا همچنین با اشاره 

به حضور رییس ســازمان تعزیرات حکومتی در 
جلسه کمیســیون گفت: اصانلو رییس سازمان 
تعزیرات حکومتــی در خصــوص فعالیت ها و 
وظایف ســازمان گزارشــی ارائه کرد که بیشتر 
در حوزه تخلفات صنفی، بهداشتی، قاچاق کاال 
و ارز و مشکالت پرسنل و رســیدگی به شرایط 
کاری آنهاســت. رییــس ســازمان تعزیــرات 
حکومتی نگاه تحول گرایانه نســبت به ساختار 
تعزیرات دارد تا بتواند، اثربخشی و بهره وری این 

سازمان را افزایش دهد.

در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی رقم خورد؛
اسامی نمایندگان عضو هیات تحقیق و تفحص از بانک ها اعالم شد 
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خودرو؛ از معضل 
قیمت گذاری دستوری تا 

عرضه در بورس کاال
قیمت خودرو بــه صورت مســتمر در 
ســرباالیی قــرار دارد اما به دلیــل برخی 
تصمیمات نادرست سال هاست سهامداران 
صنعت خودرو متحمل ضرر و زیان هستند 
که امید می رود با آزادسازی قیمت خودرو که 
امروز اولین قدم آن از سوی ستاد تنظیم بازار 
برداشته شد، شاهد روزهای خوب برای این 

صنعت و ذی نفعان آن باشیم. 
مهدی میرزایــی یک کارشــناس بازار 
سرمایه با بیان اینکه ایران یکی از بزرگترین 
تولیدکننده هــای خــودرو در خاورمیانه 
محسوب می شــود و این یک مزیت  بزرگ 
برای کشور به شمار می آید، به خبرنگار پایگاه 
خبری بازار سرمایه )سنا( گفت: منطقاً برای 
ســرمایه گذاری باید به سمت شرکت هایی 
گام برداشته شود که سودساز بوده و ریسک 
باالیی به پرتفوی ســهامداران وارد نکند تا 
سرمایه گذاران در بلندمدت ذی نفع باشند و 
سودهای خوبی از آن دریافت کنند نه آنکه با 
تحمیل انواع تهدیدها سرمایه سهامداران به 

خطر افتد.
سرمایه گذاری در خودرو، خوب یا 

بد؟
میرزایــی در ادامه صحبت هــای خود و 
در پاسخ به این ســوال که سرمایه گذاری در 
صنعت خودرو در بلندمدت خوب اســت یا 
خیر؟ گفت: متأسفانه صنعت خودرو به دلیل 
مسائل مختلف چون قیمت گذاری دستوری، 
تحریم ها و هزینه های سرباری که بابت برخی 
تصمیم گیری های غلط در ادوار گذشته به 
این صنعت تحمیل شــده، زیان ده است اما 
اگر شاهد آزادسازی نرخ فروش محصوالت 
خودرویی باشیم و یا بحث ورود آنها به بورس 
کاال عملی شود، به طور قطع، خودرو با قیمت 
تمام شده به دســت مصرف کننده می رسد 
و گروه خودرویی و ســرمایه گذاری در این 

صنعت، جذاب و سودساز خواهد بود.
وی تاکید کرد: برای ســرمایه گذاری در 
صنعت خودرو باید به ســمت شرکت هایی 
گام برداشته شود که سودساز بوده و ریسک 
باالیی به پرتفوی ســهامداران وارد نکند تا 
سرمایه گذاران در بلندمدت ذی نفع بوده و 

سودهای خوبی از آن دریافت کنند.
به گفته این کارشــناس بازار ســرمایه؛ 
به نظر می رســد یکی از اقدامات مهمی که 
می تواند برای بازار خودرو انجام شود و به آن 
کمک کند، رفع برخی ابهام ها از این صنعت 
اســت. زیرا این صنعت نیاز به مشوق ندارد 
بلکه نیازمنــد رفع ابهام ها اســت. بنابراین، 
وزارت اقتصاد با هماهنگی و همکاری فعاالن 
بازار سرمایه و ســایر وزارت خانه ها می تواند 
بســیاری از دغدغه های موجود را در میان 

مدت برطرف کند.
تهدیدهای اصلی صنعت خودرو

این کارشناس بازار ســرمایه با اشاره به 
تهدیدهای موجود در صنعت خودرو، گفت: 
قیمت گذاری دســتوری، انحصاری بودن 
خودرو و همچنین نقاط ضعــف داخلی، از 
جمله مواردی است که صنعت خودرو کشور 

را با مشکالت بزرگی مواجه کرده است.
وی اظهار کــرد: تعداد نیروی انســانی 
شرکت های خودروساز بســیار زیاد است و 
تعدیل نیرو هم به راحتی نیست اما در کنار 
مشکالت موجود، افزایش تیراژ تولید خودرو 
و صــادرات خودرو از جمله مباحثی اســت 
که باید توسط مسئوالن کشــور در اولویت 
برنامه ها قرار گیرد، در غیر این صورت امکان 
توجیه پذیر کردن تولید وجود ندارد و حتی 
اگر قیمت های خودروسازان به قیمت بازار 
هم نزدیک شــود باز هم مشــکالت آنها به 

صورت کلی برطرف نمی شود.
میرزایی ادامه داد: باال بــودن هزینه ها، 
تورم، باال رفتــن قیمت خرید مــواد اولیه 
به دلیل وجــود تحریم ها و ازدیــاد نیروی 
انسانی در خودروســازی های ایران از جمله 
مشــکالت صنعت خودرو به شمار می رود.

کارشناس بازار سرمایه در ادامه تاکید کرد: 
اگر خودروسازان به بورس کاال بیایند و اجازه 
فروش محصوالت خود را بــا قیمت واقعی 
داشته باشند، پتانسیل های این صنعت رشد 
کرده، قیمت ها واقعی شــده و شاهد احیای 
صنعت خودرو خواهیم بود.وی خاطر نشان 
کرد: فاصله قیمتی خودرو بین کارخانه و بازار 
آزاد بسیار زیاد و خودرو از کاالی مصرفی به 
کاالی سرمایه ای تبدیل شده است و در این 
میان سود اصلی به جیب دالالن می رود. در 
این شرایط، هم مردم و هم خودروساز متضرر 
شده و زیان اصلی متوجه اقتصاد کشور است.

میرزایی ادامه داد: با عرضه خودرو در بورس 
کاال تولید به تعادل رســیده و شاهد کشف 
قیمت واقعی خودرو خواهیم بود و با توجه به 
نیاز مالی خودروسازان به منابع مالی، فروش 
اوراق سلف خودرو از جمله راهکارهایی است 
که می تواند هم منابع مورد نیاز خودروساز را 
تامین کند و هم باعث تضمین سود سرمایه 

گذاران شود.

خبر

رئیس جمهور گفت: مصوبات ســفر اســتانی 
باید پیگیری شود تا مردم احســاس کنند در رفع 
مشکالت آنها جدیت وجود دارد و این باید در عمل 

اتفاق بیفتد.
به گزارش ایســنا، آیت اهلل دکتر ســید ابراهیم 
رئیسی در شــورای اداری اســتان یزد با تسلیت 
فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( 
گفت: ایســتادگی و مقاومت صدیقه طاهره)س( 
برای انجام مأموریت خطیر نشر معارف دین، دفاع 
از حریم دین و رسالت و والیت باید درس بزرگ این 

بانوی بزرگ برای ما مسئوالن باشد.
رئیس جمهور همچنین با اشــاره به فرارسیدن 
روز حمل و نقل، این مناسبت را به همه فعاالن این 
عرصه تبریک گفت و افزود: یزد از جمله استان های 
پرتردد کشــور است و باید به مســائل و مشکالت 

فعاالن حوزه حمل و نقل، بیشتر توجه شود.
دکتر رئیسی با تاکید بر اینکه آنچه در جریان سفر 
دولت به یزد به تصویب رسیده باید به دست مدیران 
استانی محقق شود، اظهار داشت: امیدواریم با تامین 
اعتبار، همه پروژه های نیمه تمام به پایان برسد اما 
در وضع موجود بایــد روی اولویت ها تمرکز کرد؛ از 
جمله اولویت ها، ظرفیت موجــود اما راکد یا نیمه 
فعال است که باید در مســیر تولید و اشتغال فعال 

شود.
رئیس جمهور ضمن دســتور به اســتاندار یزد 
برای تشکیل کارگروه فعال سازی کارگاه های نیمه 
فعال در اســتان با همکاری معاون اجرایی ریاست 
جمهــوری و وزیر صمت، تصریح کــرد: عدالت در 
توسعه مهم است و توسعه استان یزد نامتوازن بوده و 
باید از این پس توزیع امکانات و سرمایه گذاری، همه 

مناطق استان را پوشش دهد.
رئیســی در ادامه با اشــاره به برنامه دولت برای 
تفویض اختیــارات بیشــتر به اســتان ها گفت: 
در این راســتا صندوق پیشــرفت و عدالت در هر 
استان تشکیل خواهد شــد تا در به سامان رسیدن 
پروژه هــای نیمه تمام و ایجاد اشــتغال و کمک به 

واحدهای تولیدی به مسئوالن استانی کمک کند.
دکتر رئیسی با اشاره به موضوع کثرت مهاجرین 
در اســتان یزد، بر ضــرورت توجه و ســاماندهی 
مهاجرین تاکید کرد و گفت: مهاجرین میهمانان 
جمهوری اســالمی هســتند ولی باید در سازمان 
اداری کشــور یک جایگاه تعریف کنیم که بتواند با 

قوت مسائل آنها را دنبال کند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش 
به ظرفیت های گردشــگری یزد اشاره کرد و اظهار 

داشت: اقداماتی برای استفاده از این ظرفیت انجام 
شده اما متناسب با ظرفیت های استان نبوده است 
و امیدواریم با پایان کرونا زمینه برای فعال تر شدن 

بخش گردشگری فراهم شود.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه بخش خصوصی در 
استان یزد در سطح باالیی فعال است، تصریح کرد: 
مردم یزد در بخش های مختلف اقتصادی مشارکت 
خوبی دارند که جای قدردانی دارد و مسئولین باید 

قدر این همکاری و مشارکت را بدانند.
رئیس جمهور بــه احیای هــزار هکتار بافت 
تاریخی یزد هم اشاره و خاطرنشان کرد: پیشنهاد 
وزیر راه و شهرســازی برای حمایت از این طرح 
با پرداخت تسهیالت، پیشــنهاد خوبی است که 
وزیر میراث فرهنگی نیز بایــد آن را مدنظر قرار 

دهد.

آیت اهلل رئیسی با اشــاره به تاکید رهبر معظم 
انقالب بر توزیع عادالنه اســتقرار پزشک در کشور 
اظهار داشت: پزشک کافی در کشور نداریم و وزیر 
بهداشت باید پیگیر توزیع عادالنه استقرار پزشکان 

در سراسر کشور باشد.
رئیس جمهور خواستار تشــکیل کارگروهی از 
سوی اســتاندار یزد برای پیگیری موضوع اشتغال 
بانوان تحصیل کرده شــد و تصریــح کرد: موضوع 
ایجاد اشتغال برای تحصیل کردگان به ویژه بانوان 
را در عرصه های مختلــف به ویژه حــوزه اقتصاد 

دیجیتال پیگیری کنید.
آیت اهلل رئیسی در ادامه با بیان اینکه خنثی سازی 
تحریم ها را در کنار رفــع تحریم ها همزمان پیش 
می بریم، تاکید کرد: در راســتای خنثی ســازی 
تحریم ها در کنار تالش برای رفع تحریم ها، تأکید و 
برنامه دولت، مهار نقدینگی و کاهش نرخ رشد تورم 
است؛ و تورم امروز، محصول سیاست های نادرست 
اقتصادی، افزایش نقدینگی و نرفتن این نقدینگی 

به طرف تولید بوده است.
رئیس جمهور با اشــاره به حضور امروز خود در 
جمع مردم گفت: امروز از مــردم جویای قیمت ها 
شــدم و این کار هر روز بنده است که روزی چند بار 
در جلسات اقتصادی و برنامه روزانه کاری پیگیر آن 
هستم؛ و مدیران دولتی باید برای بهبود وضع تالش 

کنند و بنده به آینده خوشبین هستم.
دکتر رئیسی اظهار داشت: یقین دارم تحریم ها و 
تنگناها به هیچ عنوان ما را متوقف نخواهد کرد، بلکه 
در پیشرفت مصمم تر می کند و امروز آثار این باور را 
در قالب برخی گشایش ها در صادرات نفت و وصول 

درآمد آن مشاهده می کنیم.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: سامانه بازرگام باید 
در سطح کشور برای همه قابل دسترس باشــد و مردم قدرت انتخاب 

داشته باشند، امیدواریم تا پایان سال این شرایط فراهم شود.
احد آزادی خواه ســخنگوی کمیســیون کشــاورزی، آب، منابع 
طبیعی و محیط زیســت مجلس شــورای اســالمی در گفت وگو با 
خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص عملکرد ســامانه بازرگام 
در زمینه تنظیم قیمت برخی از محصوالت در بازار، گفت: در شــرایط 
شیوع ویروس کرونا بخش زیادی از افراد جامعه با خرید از فروشگاه های 
مجازی آشنا شده اند و توزیع مســتقیم محصوالت می تواند داللی و 

واسطه گری ها را حذف کند.
نماینده مردم در مالیر در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه 
رونق گرفتن فروشگاه های دیجیتال شــرایط را برای توزیع مستقیم 
وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی ایجاد سامانه بازرگام محصوالت فراهم کرده است، عنوان کرد: یکی از اقدامات بسیار خوب 

بود که در گام اول در این سامانه مرغ و تخم مرغ عرضه شد و امیدواریم 
طی ماه های آینده بر اســاس قول وزیر جهاد کشاورزی میوه شب عید 

مورد نیاز مردم نیز در این سامانه توزیع شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اســالمی با اشاره به اینکه 
بر اساس راستی آزمایی که از ســامانه بازرگام داشته ام  عملکرد آن 
قابل قبول است، ادامه داد: سامانه بازرگام مدلی جزئی برای توزیع 
کاالهای اساسی است، نمی توان نقش فروشگاه های بزرگ کشور را 
نادیده بگیریم و باید این ســامانه ها در کنار فروشگاه های حقیقی 

فعالیت کند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست 
مجلس شورای اسالمی، عنوان کرد:سامانه بازرگام باید در سطح کشور 
برای همه قابل دســترس باشــد و مردم قدرت انتخاب داشته باشند، 

امیدواریم تا پایان سال این شرایط فراهم شود.

مدیرکل مدیریت بحــران و پدافند غیرعامــل وزارت نیرو گفت: 
براســاس پیش بینی های صورت گرفته درباره احتمال وقوع سیل در 
مناطق غربی کشور، تمهیدهای الزم اندیشیده شده و در استان های 

درگیر بارش، اعالم آماده باش صادر شده است
»ســید اعضاد مقیمی« افزود: همچنین اکیپ های امدادی در این 
مناطق به حالت آماده باش در آمده و ســایر تدابیر الزم هم اتخاذ شده 

است.
تازه ترین گزارش موسسه تحقیقات آب نشان از آن دارد که بارش ها 
در حوضه های آبریز غربی و جنوب غرب کشــور از جمعه ۲6 آذر آغاز 
و تا اواخر هفته آینده ادامه خواهد داشــت. بر این اساس میزان بارش 
پیش بینی شــده برای بخش های جنوبی و غربی حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه، جمعه و شنبه ) ۲6 و ۲۷ آذر( بارشی با حداکثر تجمع نقطه ای 
6۰ تا ۸۰ میلی متر است. پیش بینی بارش برای بخش شمالی حوضه 
آبریز مرزی غرب، در روزهای جمعه و شــنبه )۲6 و ۲۷ آذر(، بارشی با 

حداکثر تجمعی نقطه ای ۸۰ تا ۱۰۰ میلی متر خواهد بود، همچنین 
برای روزهای سه شنبه و چهارشــنبه )۳۰ آذر و اول دی( نیز بارشی با 
حداکثر تجمعی نقطه ای ۲۰ تا ۴۰ میلی متر در این نواحی پیش بینی 

شده است.
پیش بینی انجام شــده برای حوضه آبریز کرخه، در روزهای جمعه 
تا یکشنبه)۲6 تا ۲۸ آذر( بارشی با حداکثر تجمعی نقطه ای ۵۰ تا ۸۰ 
میلی متر است، همچنین برای روزهای دوشنبه تا چهارشنبه)۲۹ آذر 
تا اول دی( نیز بارشی با حداکثر تجمعی نقطه ای ۳۰ تا 6۰ میلی متر در 

این نواحی پیش بینی شده است.
میزان بارش پیش بینی شــده در حوضه آبریــز کارون بزرگ، در 
روزهای شنبه و یکشــنبه )۲۷ و ۲۸ آذر(، با حداکثر تجمعی نقطه ای 
۱۲۰ تا ۱6۰ میلی متر  و برای روزهای دوشــنبه تا چهارشنبه)۲۹ آذر 
تا اول دی( نیز بارشی با حداکثر تجمع نقطه ای ۵۰ تا ۱۰۰ میلی متر در 
این حوضه آبریز رخ خواهد داد.بارش پیش بینی شده در حوضه آبریز 

زهره جراحی، در روزهای شنبه و یکشــنبه)۲۷ و ۲۸ آذر(، با حداکثر 
تجمعی نقطه ای ۷۰ تا ۱۰۰ میلی متر اســت، همچنین برای روزهای 
دوشنبه تا چهارشنبه)۲۹ آذر تا اول دی( نیز بارشی با حداکثر تجمع 
نقطه ای ۵۰ تا ۱۰۰ میلی متر در این حوضه آبریز رخ خواهد داد.طبق 
گزارش قبلی موسســه تحقیقات آب وزارت نیرو، وضعیت بارش های 
کشــور از این هفته تا هفته منتهی به سوم دی ماه نسبت به هفته های 
قبل روند بهتری در پیش خواهد گرفت. بر این اساس برای هفته جاری، 
وقوع بارش ها در مناطق واقع در غرب، شــمال غرب و برخی از مناطق 
واقع در ســواحل دریای خزر پیش بینی می شــود، همچنین با توجه 
به چشــم انداز بارش پیش بینی شــده برای هفته دوم، وقوع بارش ها 
در بیشتر مناطق واقع در نیمه شمالی تا مرکز کشور و همچنین وقوع 
بارش های قابل توجه در مناطق واقع در غرب و جنوب غرب کشور مورد 
انتظار اســت به طوری که برای حوضه های آبریز کارون بزرگ، کرخه، 

زهره و جراحی و مرزی غرب با ریسک وقوع سیالب همراه خواهد بود.

فروش نامناســب اوراق بدهــی )در دولت قبل( 
موجب عقب ماندن از قانون بودجه ۱۴۰۰ شده است 

و فضای کالن اقتصاد کشــور را نیز تحت تاثیر قرار 
می دهد.

سخنگوی کمیســیون ویژه جهش و رونق تولید 
مجلس در آستانه بررســی الیحه بودجه در مجلس 
به خبرنگار پایگاه خبری بازار ســرمایه )سنا(، گفت: 
دولت اموال زیادی دارد کــه هزینه  نگهداری باالیی 
بر دوش دولت گذاشته  است، بنابراین دولت باید این 
دست اموال را واگذار کند یا به صورت اجاره از ظرفیت 
بخش خصوصی استفاده کند تا بتواند کسی بودجه را 

جبران کند.
رحیم زارع افزود: یک مشکل در حوزه بودجه ریزی 
وجود دارد و آن بودجه ریزی عملیاتی است؛ در بحث 
بودجه ریزی عملیاتی، دستگاه ها هزینه های واقعی را 
ارائه نمی دهند و ما هنوز نمی دانیم که کدام دستگاه 

بر اساس عملکرد خود در حال بودجه ریزی است.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بیدتاکید کرد: 
باید بودجه شرکت های دولتی و همچنین هزینه های 

کالن جاری دولت کاهش یابد که اگر چنین اتفاقی 
رقم خورد به نوعی می توان کسری بودجه را کنترل 
کرد، اما اگر چنیــن اتفاقی نیفتد کســری بودجه 

معضلی برای کشور خواهد شد.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اســالمی در پایان گفت: کلیدی ترین راهکار برای 
جبران کســری بودجه توســعه پایه های مالیاتی و 
اصالح نظام مالیاتی اســت که باید در الیحه بودجه 

بیشتر به سمت آن رفت.
وی همچنیــن بر حمایت از بخش کشــاورزی و 
دامپروری و صنایع کوچک توسط دولت اشاره کرد و 
گفت: دولت و بانک مرکزی از طریق تسعیر نرخ ارز و 
ارزیابی مجدد دارایی های خارجی و همزمان حمایت 
از بخش تولید و کشــاورزی می تواند گامی بزرگ در 

راستای حذف رکود تورمی به سمت رونق بردارد.

آیت اهلل رئیسی در شورای اداری استان یزد:

امیدواریم با تامین اعتبار، همه پروژه های نیمه تمام به پایان برسد

آزادی خواه مطرح کرد:

دسترسی به سامانه بازرگام در کل کشور فراهم شود

مدیرکل مدیریت بحران وزارت نیرو اعالم کرد:

اعالم آماده باش برای مقابله با سیالب های احتمالی در مناطق غربی کشور

یک نماینده مجلس عنوان کرد:
توسعه پایه های مالیاتی، راهکاری مناسب برای جبران کسری بودجه

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مسووالن کمک برای 
افزایش تاب آوری جامعه را در دستور برنامه های خود قرار دهند، 
گفت: گره های اقتصادی به شکل مشــهودی در ماه های آینده باز 

خواهند شد.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه )ســنا( و به نقل از 
ایرنا، »سید احســان خاندوزی« امروز )سه شنبه( در دیدار 

با نمایندگان تشــکل های دانشــجویی افــزود: تالش هایی 
برای کســب درآمدهــای مالیاتی جدیــد، درآمدهای نفتی 
جدید، روابط خارجی از نو ســاماندهی شــده و کنترل طرف 
هزینه هــا در بودجــه دولت آغاز شــده که به ثمر رســاندن 

آن ها زمان بر است.
خاندوزی خاطرنشــان کرد: درخواســت بنده از مســووالن 

این اســت که کمک برای افزایش تاب آوری جامعه را در دســتور 
برنامه های خود قرار دهند.

بر اساس این گزارش، روز گذشــته وزیر امور اقتصادی و دارایی 
اعالم کرد: نظارت مالی یکی از ارکان اداره درســت اقتصاد است و 
وزارت اقتصاد در دوره جدید مســّر اســت بهتر از گذشته نظارت 

مالی را پیگیری کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی: آغاز گشایش در گره های اقتصادی؛ به زودی با حضور معاون رئیس جمهوری
اجرای طرح بازیافت 

گازهای مشعل پتروشیمی 
زاگرس آغاز شد

عملیات اجرایی پــروژه بازیافت گازهای 
مشــعل مجتمع پتروشــیمی زاگرس با ۳ 
میلیون یورو اعتبار با حضور رئیس سازمان 

حفاظت محیط زیست آغاز شد.
 آیین آغاز عملیات اجرایی طرح بازیافت 
گازهای مشعل این مجتمع عصر پنجشنبه، 
)۲۵ آذر( بــا حضور علی ســالجقه، معاون 
رئیس جمهوری و رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیست، سخاوت اسدی، مدیرعامل 
ســازمان منطقه ویژه پارس جنوبی، فرهاد 
قلی نژاد، رئیــس اداره کل محیط زیســت 
استان بوشهر و هیئت همراه و متین دیداری، 
مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی زاگرس 

برگزار شد.
این پــروژه با ســرمایه گذاری ۳ میلیون 
یورویی سبب جلوگیری از تولید ۳۰ هزار تن 
معادل دی اکسید کربن می شود و در کاهش 
گازهای گلخانــه ای تاثیری بســزا خواهد 

داشت.
مدیرعامل شــرکت پتروشیمی زاگرس 
در حاشــیه این آیین ضمن تأکید بر حفظ 
محیط زیست به عنوان اولویت نخست این 
شــرکت گفت: ما در پتروشــیمی زاگرس 
همواره خواستار هوشیاری بیشتر و برداشتن 
گام های موثرتر در زمینه محیط زیست و این 

گونه طرح ها هستیم.
دیداری افزود: عملیات طراحی و اجرایی 
پروژه بــا توان و همت متخصصــان داخلی 
محقق شده و امید است به زودی شاهد انجام 
پروژه های مشــابه از این دســت، در صنایع 

دیگر نیز باشیم.  
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست 
درباره آغاز عملیات اجرایــی پروژه بازیافت 
گازهای مشعل مجتمع پتروشیمی زاگرس 
اظهار کرد: با تحقق این پــروژه از هدررفت 
سرمایه  کشــور جلوگیری می شود و تولید 
ساالنه مجتمع پتروشیمی زاگرس ۲6 هزار 

تن افزایش می یابد.
ســالجقه این پروژه را تحولی مثبت در 
صنعت و به منزله آشــتی صنعت با طبیعت 
خواند و بیان کرد: در شرایط امروزی مدیران 
و مجموعه هایی موفق ترند کــه بتوانند در 
زمینه حفاظــت محیط زیســت گام های 

موثری بردارند.
 

بومی سازی ۲۵ تجهیز در 
پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس 

با وجود تحریم ها
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز بیدبلند 
خلیج فارس طی مراسمی همزمان با هفته 
پژوهش و فناوری با حضــور در کارگاه های 
تعمیــرات و خودکفایــی از ۲۵ قطعــه 
بومی سازی شده توسط متخصصان جوان 

این شرکت رونمایی کرد.
در غیاب ســازندگان و تأمین کنندگان 
خارجی از ۲۵ قطعــه تجهیزات میکانیکی 
و ابــزار دقیق مرتبــط با شــیر و پمپ های 
سانتریفیوژ و دوار بومی ســازی و با برگزاری 

آیینی رونمایی شد.
محمود امین نژاد، مدیرعامل شــرکت 
پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس در جریان 
بازدید از دســتاوردهای کمیته خودکفایی 
این شرکت گفت: تحریم ها و قهر شرکت های 
خارجی زمینه و فرصــت بی نظیر اعتماد به 

توان داخل را مهیا کرد.
وی افزود: راهبرد جدی شرکت پاالیش 
گاز بیدبلند خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین 
قطب گازی غرب آســیا با تنــوع فعالیت و 
عملکرد در گستره مأموریت ها، توجه ویژه به 
بومی سازی و ایجاد محیط فناورمحور برای 
جهش در اســتفاده حداکثری از توان داخل 

خواهد بود.
 

دیدار دو جانبه مقامات ارشد 
آب ایران و ترکیه پیرامون 

مسائل آبی مشترک
نخســتین دیدار رســمی دو جانبه بین 
محمد جوانبخت، معــاون آب و آبفای وزیر 
نیرو و مقام ارشــد آب ایران با همتای ترک 
خود آکیف اوزکالدی، معاون وزارت زراعت 
و جنگلداری ترکیــه در خصوص رود ارس و 

منابع آبی مشترک در آنکارا برگزار شد.
محمد جوانبخت، معاون وزیر نیرو در امور 
آب و آبفا در راس هیئتــی پنج نفره در هفته 
جاری در محل وزارتخانه زراعت و جنگلداری 
ترکیه حضور یافتــه و در دیدار با معاون وزیر 
زراعت و جنگلداری ترکیه، ضمن اشــاره به 
حسن همجواری و دوستی های دیرینه میان 
دولت و ملت دو کشور و با مروری بر مشکالت 
آبی اســتان های آذربایجان غربی، شرقی و 
اردبیل، خواســتار توجه ویژه به منابع آبی 
مشــترک و رعایت حقابه های ایران در رود 

ارس شد.
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  سال هفتم

نمایندگان مجلس شورای اســالمی برای حمایت از بازار سرمایه و 
برطرف کردن دغدغه های مربوط به آن همیشه آماده هستند.

نایب رئیس کمیســیون عمران مجلس شــورای اســالمی با بیان 
این مطلب که بازار ســرمایه می تواند فرصت های خوبی برای سرمایه 
گذاران رقم بزند، به خبرنگار پایگاه خبری بازار ســرمایه )سنا(، گفت: 
یکی از مطالبات جدی مردم مربوط به بخش های مختلف اقتصادی به 

ویژه بورس و بازار سرمایه است.صدیف بدری افزود: با ارائه الیحه بودجه 
۱۴۰۱ به مجلس شورای اســالمی، به طور قطع بررسی های مورد نیاز 
نمایندگان و اصالح برخی موارد صورت می گیرد به طوری که در حوزه 
بازار ســرمایه که دغدغه بسیاری از مردم کشور اســت اقدامات جدی 
انجام می شــود.وی عنوان کرد: اقدام دولت در این حوزه برای شروع کار 
بسیار خوب و قابل توجه بوده اســت اما باید این موضوع را در نظر گرفت 

که برای موضوعات مختلفی که ارتباط مستقیم با بازار سرمایه دارند، نظر 
کارشناسی مجلس، اعمال خواهد شد.نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و 
سرعین در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: اگر مدیریت درستی برای 
ساماندهی بازار سرمایه شــکل بگیرد و اعتماد به مردم بازگردد، به طور 
حتم شاهد روند رو به رشــد بازار و تحول بنیادی در اقتصاد کالن کشور 

خواهیم بود.

مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ حامی دغدغه  اهالی بازار سرمایه است
خبرمیز خبر 

محاسبه رشد چشم گیر 
سودآوری صنایع فوالدی 

حکایت می کند؛
مهار افزایش نرخ سوخت 
صنایع فوالدی با کاهش 

مالیات و حذف اختالف نرخ 
ارز نیما و َسنا

بخشی از الیحه پیشنهادی دولت برای 
بودجه سال ۱۴۰۱ به نرخ سوخت صنایع باز 
میگردد که تغییر قابل توجه نرخ گاز صنایع 
فوالدی، با توجه به ارزش بــازار قابل توجه 
فوالدی ها در بازار سهام، باعث نگرانی اهالی 
بازار شده است. اما این نگرانی حتی با در نظر 
گرفتن مفروضــات کامال محتاطانه و حتی 
بدون در نظر گرفتن رشد عواملی چون نرخ 
دالر و نرخ های جهانی فوالد به نظر نمیرسد 

موضوعیتی داشته باشد.
داده هــا و اطالعات منــدرج در الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ حاوی خبرهای خوبی برای 
اهالی بازار ســرمایه بود که پیشــتر پایگاه 
اطالع رســانی ســازمان بورس)ســنا( در 
گزارشــی از ۷ خبر خوب برای بورســی ها 

گزارش داده بود)اینجا(.
از حــذف ارز ۴۲۰۰ تــا نــرخ تســعیر 
هماهنــگ ۲۳ هزار تومانــی، از عدم تغییر 
فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها 
تا فرمول محاسبه نرخ بهره مالکانه معادن، از 
معافیت مالیاتی ۵ درصدی برای شرکتهای 
تولیدی تا کاهــش بیــش از ۴۵ درصدی 
انتشار اوراق در ســال ۱۴۰۱ نسبت به سال 
۱۴۰۰ همگی نویدبخش سالی خوب برای 

اهالی بورس است.
اما بخشی از الیحه پیشــنهادی دولت 
برای بودجه ســال ۱۴۰۱ به نرخ ســوخت 
صنایع باز میگردد که تغییر قابل توجه نرخ 
گاز صنایع فوالدی، با توجه به ارزش بازار قابل 
توجه فوالدی ها در بازار سهام، باعث نگرانی 

اهالی بازار شده است.
اما ایــن نگرانی حتی بــا در نظر گرفتن 
مفروضات کامال محتاطانــه و حتی بدون 
در نظر گرفتن رشــد عواملی چون نرخ دالر 
و نرخ هــای جهانی فوالد به نظر نمیرســد 

موضوعیتی داشته باشد.
میزان گاز مصرفی در کشور ساالنه حدود 
۲۰۰ میلیارد مترمکعب است. از این مقدار 
حدود ۸.۵ میلیارد متر مکعب سهم صنایع 
فوالدی در ازای تولید ۳۰ میلیون تن فوالد 
در کشــور اســت. طبق قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ در سال جاری قیمت این مقدار گاز 
مصرفی برای صنایع فوالدی بر مبنای %۳۰ 
نرخ خوراک پتروشیمی در ماه قبل تعیین 
میشده اســت. به طور مثال در شهریورماه 
۱۴۰۰، نرخ خوراک پتروشــیمی ها حدودا 
۴۱۰۰ تومان بوده که بر همین مبنا، قیمت 
ســوخت صنعت فوالد در مهرمــاه ۱۲6۰ 

تومان تعیین شده است.
اما مبتنی بر الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ 
نرخ ســوخت صنایع فوالدی این بار معادل 
۱۰۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی تعیین 
شده است یعنی با مبنا گرفتن مهرماه ۱۴۰۰ 
نرخ سوخت صنایع فوالدی به ۴۱۰۰ تومان 
افزایش می یابد، که ایــن صورت به صورت 
ساالنه ۲۴ هزار میلیارد تومان از سود صنعت 
فوالد کاهش یافته و عاید دولت میشود. اما از 
سویی دیگر ســاالنه ۱۰ الی ۱۵ میلیون تن 
محصوالت صنایع فــوالدی معادل 6 الی ۹ 
میلیارد دالر صادر میشود که باتوجه به خبر 
خوب دکتر مجید عشــقی رییس سازمان 
بورس مبنی بر مجوز شــرکتهای صادرات 
محور برای عرضه ارزهای خود به نرخ رقابتی 
در سامانه نیما و از بین رفتن فاصله قیمتی 
حدود ۵ هزار تومانی میان نرخ ارز نیما و بازار 
آزاد، چیزی حدود  ۳۰ الی ۴۵ هزار میلیارد 
تومان به سود صنایع فوالد اضافه می شود. 
در واقع با حذف اجبار صنایع به فروش ارز در 
سامانه نیما و فروش با نرخ آزاد ، 6 الی ۲۰ هزار 
میلیارد تومان سود مازاد بر »افزایش هزینه 
ناشی از افزایش نرخ سوخت« برای صنایع 

فوالدی جبران میشود.
الزم به ذکر اســت که این محاســبات 
مبتنی بــر نرخ خــوراک پتروشــیمی ها 
در شــهریور ماه و متعاقبا مبتنــی بر نرخ 
ســوخت صنایع فوالدی در مهرماه است، و 
با فرض ثابت ماندن نــرخ ارز و میزان فروش 
محصوالت فــوالدی اســت در صورتیکه 
هرگونه افزایش نرخ ارز یــا افزایش میزان 
فــروش محصــوالت فــوالدی میتوانــد 
سودآوری این صنعت را به صورت جهشی 

ارتقا دهد.
فاکتــور مثبــت دیگــر موثر بر ســود 
شرکتهای حاضر در بازار سرمایه خبر بسیار 
مهم معافیت ۵ درصدی مالیاتی بر واحدهای 
تولیدی بوده که این عامل نیز باعث رشــد 
ســودآوری صنعت فوالد و ســایر صنایع 
خواهد شد. مشخصا در مورد صنعت فوالد، 
این معافیت مالیاتی میتواند موجب افزایش 
قابل توجه ۵ هزار میلیارد تومانی در سود این 
صنعت شده و جذابیت و ارزندگی فوالدی ها 

و سایر صنایع را افزایش دهد.

تالش ها برای حذف مهمترین 
عامل ابهام زا در بازارسرمایه 

ادامه دارد؛
 رهایی از بند 

قیمت گذاری دستوری
هنــوز زمــان زیــادی از اجمــاع نظر 
سیاستمداران و مسئوالن اقتصادی کشور 
مبنی بر حذف قاطع قیمت گذاری دستوری 
از صفحه اقتصاد در صحــن علنی مجلس 
نگذشــته اســت؛ تصمیمی که در صورت 
اجرایی شــدن، قدم بزرگــی در حرکت به 
ســمت بازار آزاد و واقعی شــدن قیمت ها 

برداشته می شود.
به گــزارش پایگاه خبری بازارســرمایه 
)سنا(؛ سیاســت ضد بازار با قیمت گذاری 
دســتوری، سال هاســت به گذرگاه ایجاد 
رانت و فساد و رواج داللی در اقتصاد تبدیل 
شــده و در این میان آثار مخــرب زیادی بر 
بازارسرمایه کشور به عنوان آیینه تمام نمای 

اقتصاد کشور وارد کرده است.  
موضوعی کــه به بیان رییس ســازمان 
بــورس و اوراق بهادار گریبانگیر بســیاری 
از صنایع بورســی بــوده و از طرفی دیگر بر 
موضوعــات مختلفی چون حــذف دامنه 
نوســان تا مشخص شــدن ســود واقعی 

شرکت ها سایه افکنده است.  
مجید عشقی پیشتر با بیان اینکه سازمان 
بــورس از بخش های دیگــر اقتصادی جدا 
نیســت و کوچکترین تصمیمی در دولت 
و مجلس به شکل نوســان در بورس خود را 
نشــان می دهد، گفت: این موضوع در تمام 
دنیا وجود دارد و ما نمی توانیم تصمیمی در 
خصوص باقی ماندن قیمت گذاری دستوری 
بگیریم و بگوییم در بازار سرمایه اثر نخواهد 

داشت.
وی با تاکیــد بر این کــه قیمت گذاری 
دســتوری در صنایع مختلف فرایندهای 
متفاوتی دارد، عنــوان کرد: در بحث مربوط 
به فــروش شــرکت هایی که در گذشــته 
دولتی بودند و در حال حاضر در بازار سرمایه 
پذیرفته شده و بخش عمده ســهام آنها به 
سهام عدالت و بخش خصوصی واگذار شده، 
فرآیند فروش هنوز در دســت دولت است؛ 
به طوری کــه، فروش داخلــی و صادراتی 
پاالیشــگاه ها هنوز توســط دولــت انجام 

می شود.
دســتوری؛  قیمت گذاری  حذف 
گامــی در جهــت جلــب اعتماد 

سرمایه گذاران
محســن خدابخش، نایب رییس هیات 
مدیره ســازمان بورس و اوراق بهــادار در 
خصوص لزوم حذف قیمت گذاری دستوری 
به پایگاه خبری بازار ســرمایه )سنا( گفت: 
با قیمت گذاری دســتوری، شــرکت های 
صنعتی ضمن آسیب های جدی، نمی توانند 
تجهیــزات و فناوری خود را بــه روز کنند و 
همین امر باعث افزایش استهالک و کاهش 
بهره وری آنها می شود؛ در نتیجه سهامداران 
نیز توجه خاصی برای سرمایه گذاری در این 

گروه از صنایع نشان نمی دهند.
وی عنوان کرد: بهتر است از دو منظر به 
موضوع قیمت گذاری دســتوری و حذف 
آن توجه شــود؛ نخســت اینکــه، صنایع 
باید تولیــدات و فعالیت خود را در کشــور 
ادامه دهنــد، بنابراین، ســهامدار به دنبال 
ســرمایه گذاری در جایی اســت که سود 
داشته باشد و شرکتی که سود نداشته باشد، 
سهامداران برای سال های متوالی سراغ آن 

شرکت نخواهند رفت.
خدابخش ادامــه داد: دوم اینکه، تصور 
کنید که یک شــرکت بیش از یک میلیون 
سهامدار داشته باشد و ساالنه یک میلیون 
خودرو تولید کند، اگر این شرکت براساس 
قوانین باالدستی بخواهد از یارانه یا سوبسید 
دولتی اســتفاده کند، دولت مابه التفاوت را 
پرداخت می کند و این در حالی است که اگر 
این شرکت نتواند از این یارانه بهره ببرد، باعث 
می شود صنعت به بیراهه رفته و اعتماد برای 
ســرمایه گذاری از بین برود.وی تاکید کرد: 
اعتماد برای بازار ســرمایه بسیار مهم است 
و باید سرمایه اجتماعی به عنوان مهمترین 
مساله، در تصمیم گیری ها مورد توجه باشد 
و با تصمیم های نادرست و اشتباه باعث از بین 

رفتن صنعت و سهامدار نشویم.
روشی  قیمت گذاری دســتوری؛ 

منسوخ در اقتصاد کارآمد
کارشــناس  امیرباقــری،  امیرعلــی 
بازارسرمایه در خصوص حذف قیمت گذاری 
دســتوری در گفــت و گو با )ســنا( گفت:  
قیمت گذاری دســتوری به لحاظ تئوری 
راحت تریــن راه برای کنترل تورم اســت، 
اما کشــورهای تجربه کننده قیمت گذاری 
دستوری به تجربه های تلخ خود در این رابطه 
اعتراف می کنند که جز نایاب شدن کاالها، 
ایجاد رانت و فساد و در نهایت توزیع ناعادالنه 
محصوالت نتیجه ای به همراه نداشته است.

وی افزود: قیمت گذاری دستوری در کشور 
ما نیز طی چند دهه امتحان خود را پس داده 
و نشان داده چه ضربات سنگینی را می تواند 

بر بدنه اجتماع وارد کند.

مدیر سرمایه گذاری بیمه کوثر عنوان کرد؛

صندوق تثبیت؛ اهرم کنترل گر نوسانات به پشتوانه ۵۰ همت دارایی غیر نقدی

یک کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد:

چاپ پول ناشی از کسری بودجه عامل مرگ »سرمایه گذاری و تولید« و »تولد سوداگری«

رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت عنوان کرد؛

حمایت از افزایش توان صندوق تثبیت؛ ۲۰ همت نقدی ۵۰ همت غیر نقدی

رویکرد جدید دولت سیزدهم نســبت به صندوق تثبیت می تواند 
فصلی جدیدی در بازار سرمایه ایجاد کند و امیدواری به حمایت و ثبات 

در این بازار را بیش از پیش بیشتر کند.
مدیر ســرمایه گذاری بیمه کوثر با اشــاره به فرازونشیب های بازار 
سرمایه طی هفته های اخیر به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( 
گفت: گاهی صعودها یا نزول های بازار غیرمنطقی و غیرمنصفانه است 
که از ریســک های بیرونی همانند رخدادهای سیاسی یا شرایط پنیک 
یا ترســی که به بازار غلبه می کند، نشــأت می گیرد. در این شرایط، به 
کنترل کننده ای نیاز اســت تا با مداخله منطقی و به جا، بازار را به ثبات 

برساند.
نوید خاندوزی با اشــاره به اینکــه مداخله دولت در بازار ســهام در 
کشورهای دیگر نیز مشاهده می شود، اظهار کرد: با وجود اینکه اعتقاد 
بر این است که دولت ها نباید در بازار دخالت کنند، اما در شرایط بحرانی، 
دولت ها در بازار دخالت می کنند. در کشور ما نیز به دلیل اینکه کشور در 

شرایط خاصی است، دولت مجبور به مداخله در بازار شده است.
این کارشناس بازار ســرمایه با بیان اینکه در شــرایط کنونی، لزوم 
حضور صندوق تثبیت در بازار بیش از پیــش ضروری می نماید، تأکید 
کرد: در شرایط اخیر که ترس نهادینه شده در بازار و نااطمینانی از فضای 
اقتصادی وجود دارد، حضور صندوق تثبیت به ثبات بازار و حفظ قیمت ها 

در دامنه ارزندگی بازار در می انجامــد. به بیانی دیگر، صندوق تثبیت از 
ترس غیرمنطقی که ایجاد شده، می کاهد.

صندوق تثبیت یکی از ابزارهای در اختیار دولت است که با بهره گرفتن 
از آن، می تواند در حمایت از بازار سرمایه دست به اقدامات موثرتری بزند 
و الزم است دولت هر چه ســریع تر و به صورت عملی، از طریق صندوق 
تثبیت به ثبات بازار کمک کند.وی با اشاره به منابع صندوق تثبیت ابراز 
کرد: بخشی از منابع این صندوق از طریق بازار سرمایه تأمین می شود. به 
بیانی دیگر، بخشی از کارمزد تعریف شده توسط سازمان بورس به طور 
مستقیم به حساب این صندوق واریز می شود و طبیعی است با افزایش 

ارزش معامالت، این میزان نیز افزایش می یابد.
مدیر ســرمایه گذاری بیمه کوثر ادامه داد: براســاس مذاکره  ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شــد ۵۰ هزار میلیارد تومان در قالب 
دارایی به صندوق تثبیت اختصاص داده شود که به پشتوانه آن صندوق 

تثبیت امکان حمایت از بازار سرمایه را داشته باشد.
خاندوزی ادامه داد: بر اساس این طرح جدید دولت، دارایی سهام در 
اختیار صندوق تثبیت قرار داده می شــود و این صندوق با هر شکلی از 
طریق اوراق تبعی یا هر گونه دیگری، قادر به تأمین مالی می شود و با این 

اقدام، به بازار کمک می کند.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری دولت که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و 
از سوی سازمان برنامه و بودجه در الیحه بودجه پیش بینی شده است نیز 
از دیگر منابع مالی صندوق تثبیت است، اذعان کرد: از دیگر محل های 
تأمین منابع این صندوق باید به واریز تدریجی از منابع صندوق توسعه 

ملی به این صندوق اشاره کرد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه صندوق تثبیت نباید به 
یک بازیگر بازار تبدیل شود، خاطرنشــان کرد: صندوق تثبیت باید در 
مواقع لزوم به بازار سرمایه وارد شود و نباید یک بازیگری باشد که روندها 
را در بازار تحت تأثیر قرار دهد. با رعایت این شــرط، نقش کمک کننده 

صندوق تثبیت در شرایط خاص برای این صندوق حفظ می شود.

اگر دولت ها برای جبران کسری بودجه به سراغ چاپ پول بروند، تورم 
افزایش پیدا می کند، در نتیجه تولید از چرخه اقتصاد خارج و سوداگری 

منطق حاکم بر بازار می شود.
هادی حق شناس کارشناس مســائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار 
پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، گفت: اقتصاد ایران باید از اقتصاد بانک 
محور به سوی اقتصاد بازار سرمایه سوق داده شود. نباید تمرکز و وابستگی 
اقتصاد کشور به بانک ها باشد زیرا بازار سرمایه گزینه و مولفه  مهمی برای 

رونق تولید در کشور است.
وی در پاسخ به این ســوال که دولت برای جبران کسری بودجه از چه 
راه هایی باید بهره مند شــود، گفت: کســری بودجه در مرحله اول مهم 
نیســت، زیرا دولت های مختلف همواره با آن مواجــه بوده اند، اما وقتی 

صحبت از راه های تامین آن به میان می آید، موضوع حائز اهمیت می شود.  
حق شــناس تاکید کرد: دلیل ایجاد کســری بودجه در صورتی که 
مربوط به بودجه عمرانی کشور باشد، نه تنها مضر نیست بلکه مفید هم 
به حساب می آید، ولی چنانچه علت آن افزایش هزینه های جاری کشور 

باشد، بدون شک به ضرر اقتصاد ملی تمام خواهد شد.
این کارشناس امور اقتصادی یادآور شد: منشاء تورم در اقتصاد ایران 
همواره افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی برای تامین کسری بودجه است 

که عوارض متعددی چون تورم را به دنبال دارد.
حق شناس تصریح کرد: یکی از مهمترین عوارض تورم این است که 
مردم برای حفظ دارایی های خود به ســمت خرید کاالهای سرمایه ای 
حرکت می کنند و نسبت به تولید بی توجه می شوند. به عبارت دیگر؛ اگر 

دولت برای جبران کسری بودجه به ســراغ چاپ پول برود افزایش تورم 
قطعی خواهد بود، در نتیجه تولید از چرخه اقتصاد خارج و ســوداگری 

منطق حاکم بر بازار می شود.
این کارشناس امور اقتصادی خاطر نشان کرد: فروش اموال دولتی و 
مولدسازی و کاهش هزینه های جاری از جمله مواردی است که به دولت 

کمک می کند کسری بودجه خود راجبران کند.
وی در پایان با اشــاره به فروش اوراق بدهی از سوی دولت عنوان کرد: 
کاهش میزان فروش اوراق بدهی از ســوی دولت که در بودجه ۱۴۰۱ به 
طور محسوس دیده می شود، گواه بر تالش دولت سیزدهم برای حرکت 
در مدار منطق اقتصاد پویا و هدایت سرمایه ها به بازار سرمایه و خرید سهام 

است.

طبق مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شده مبلغی 
بالغ بر ۵۱۰ میلیون دالر معادل  ۱۲ هزار میلیارد تومان  ســپرده گذاری 
جدید توســط صندوق توســعه ملی صورت گیرد؛ که با پیگیری های 
صورت گرفته و طبق هماهنگــی ها و توافق ها مقرر شــده  این مبلغ به 

صورت تدریجی به حساب صندوق تثبیت واریز شود.
امیرمهدی صبایی رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت در گفت و گو با 
خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، در خصوص ماهیت صندوق 
تثبیت، اظهار کرد: این صندوق در راستای اجرای مفاد ماده ۲۸ قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور )مصوب سال ۹۴( و با 
هدف کاهش، کنترل مخاطرات سامانه، فرادستگاهی بازار سرمایه کشور 
در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصای و اجرای سیاستهای عمومی 
حاکمیتی در شرایط یادشده تاسیس و در چارچوب اساسنامه پیشنهاد 
شده توسط وزارت اقتصاد و مورد تصویب هیات وزیران در حال فعالیت 

است.
او تصریح کرد: طبق مصوبه اخیر ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
مقرر شده مبلغی بالغ بر ۵۱۰ میلیون دالر معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان 
ســپرده گذاری جدید توسط صندوق توســعه ملی صورت گیرد؛ که با 
پیگیری های صورت گرفته و طبق هماهنگی ها و توافق ها، مقرر شده این 

مبلغ به صورت تدریجی به حساب صندوق تثبیت واریز شود.

صبائی بیان کرد: همچنین این صندوق قابلیت تامین مالی از طریق 
بازار پول و ســرمایه را دارد، البته پیشــنهادهای دیگری از جمله انتقال 
دارایی از دولت به صندوق بالغ بر ۵۰ همت نیز به منظور تقویت توان تامین 
مالی صندوق ارائه شده که در حال پیگیری است. این دارایی ها می تواند 

پشتوانه ای به منظور تامین مالی و تجهیز منابع برای حمایت از بازار باشد.
رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بیان کرد: الزم به ذکر است طبق 
اساسنامه منابع این صندوق عمدتاً از سه محل قابل تامین است، نخست 
سرمایه گذاری دولت که به پیشــنهاد وزارت اقتصاد و از سوی سازمان 
برنامه و بودجه باید در الیحه بودجه پیش بینی شــود، محل دوم تامین 
منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه به واسطه سپرده گذاری یک درصد از 

منابع صندوق توسعه ملی در این صندوق است.
رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه اظهار کرد: محل سوم 
نیز بخشی از کارمزد تعریف شده توسط سازمان بورس است، که بر اساس 
مصوبه شــورای عالی بورس، در حال حاضر ۳۰ درصــد از کارمزدهای 
متعلق به سازمان بورس و شرکت رایان بورس، روزانه و به طور مستقیم 

به حساب این صندوق واریز می شود.
او ادامه داد: بنابراین در صورت تحقق این موارد، برآورد می شود سال 
آینده حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نقدی جدید ناشی از واریز یک 
درصد منابع صندوق توسعه ملی، کارمزد روزانه سازمان بورس و مالیات 

معامالت بازار ســرمایه و ۵۰ همت دارایی ســهام جدید به این صندوق 
منتقل شود.

صبایی تصریح کرد: ماموریت اصلی این صندوق طبق ماده ۲۸ قانون 
رفع موانع تولید و اساسنامه، »بازارگردانی سهام« نیست، بلکه کاهش و 
کنترل اثر ریسک های سیســتماتیک و غیرسیستماتیک )سامانه ای و 

فرادستگاهی( در بازارسهام است.
رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار ســرمایه بیــان کرد: برای 
شناسایی و تشخیص ریســک های فوق معیارهایی تعریف شده که در 
صورت تحقق، این صندوق به انجام ماموریت خود پرداخته و به اصطالح 

از بازار سرمایه نیز حمایت می کند.
صبائی تصریح کرد: هر چند این صندوق در راســتای تثبیت بازار و 
کاهش ریسک ها و اثربخشــی اقدام ها، تمام توانایی خود را به کار خواهد 
بست، اما فراموش نشود همواره تعیین کننده مسیر اصلی بازار در میان 

مدت و بلندمدت متغیرهای اصلی و بنیادی هستند.
رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در پایان گفت: توسعه 
این صندوق از حیث منابــع و دارایی ها، در راســتای ارتقا توان مواجهه 
با ریسکهای بازار، مورد تاکید ریاست سازمان بورس و مقام عالی وزارت 
اقتصاد است و تالش و پیگیری مســتمر برای تحقق و دریافت منابع یاد 

شده و سایر منابع احتمالی به دستور دو مقام فوق در حال انجام است.

غییرات اساسی در الیحه بودجه ۱۴۰۱، از کاهش 
چشــمگیر فروش اوراق در ســال پیش  رو تا تثبیت 
نرخ بهره مالکانه معــادن، کاهش ۵ درصدی مالیات 
شرکت ها تا بودجه مستقل برای صندوق تثبیت بازار 
همگی نشان از عزم یکپارچه دولت برای رونق بخشی 

و تثبیت بازار سرمایه دارد.
یــک تحلیلگــر بــازار ســرمایه در گفت وگو با 
خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، با اشاره به 
تغییرات اساسی در الیحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: 
فعاالن بازار ســرمایه به اعداد و مواردی که به شکل 
واقع بینانــه ای در بودجه لحاظ می شــود، احترام 

می گذارند.
محمدعلی احمدزاده  اصل ادامه داد: آن چیزی که 
برای فعاالن بازار سرمایه در بودجه مطرح است، قابل 
اتکا بودن اعداد و ارقام و همگامی  آنها با واقعیت است. 
برای نمونه، کاهش ۵ درصدی مالیات شــرکت ها به 
عنوان یکی از این ارقام، تأثیر مثبتی بر شرکت های 
بورسی می گذارد و الزم اســت اجرایی شود. زیرا به 
نفع شرکت های پذیرفته شــده در بورس و به ویژه 

شرکت های تولیدی است.
وی با اشــاره به عوامل مرتبط با اعــداد و ارقام در 

بودجه که در بازار سرمایه اثرگذار است و به ثبات بازار 
سرمایه می انجامد، تصریح کرد: تثبیت نرخ خوراک 
پتروشیمی ها از دیگر این عوامل است که رشد بازار در 

آینده را در پی دارد.
این تحلیل گر بازار ســرمایه، بهره مالکانه و حق 

پروانه از معادن را از جمله تغییــرات مهم در الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ برشمرد و خاطرنشان کرد: با تصویب 
این موضوع، بخــش بزرگی از بازار از این سیاســت 
منتفع می شــوند و این موضوع، تثبیت سودآوری 
شــرکت ها و همچنین افزایــش آن را در پی خواهد 

داشت.
وی با اشاره به کاهش چشــمگیر فروش اوراق در 
ســال آتی و همچنین بودجه مستقل برای صندوق 
تثبیت بازار ابراز کرد: این اقدام دولت در ارتباط با واریز 
منابع مستقل به صندوق تثبیت، بازگشت و تقویت 

اعتماد به بازار را به دنبال دارد.
احمــدزاده اصل خاطرنشــان کرد: بــا توجه به 
تعهداتی که دولت در برابر بازار سرمایه و شرکت های 
پذیرفته شــده در بــورس دارد، الزم اســت حذف 
قیمت گذاری دســتوری را نیز به آیتم های یادشده 
افزود. با این اقــدام دولت، بازار ســرمایه می تواند از 
وضعیت رو به کاهش به سمت ثبات و افزایش و رشد 

شاخص های بورسی در تمامی جهت ها حرکت کند.
وی اعالم کرد: وضعیت شــرکت های بورسی در 
شرایط کنونی امیدوارکننده است، قیمت ها ارزنده 
هستند و سودآوری شرکت ها در گزارش صورت های 
مالی دوره ای بســیار مطلوب اعالم شده است. امید 
می رود اقدامــات دولت در بودجه در راســتای رفع 
ابهام ها از اعداد و ارقام به شــفافیت بیشــتر در بازار 
سرمایه منجر شود و در پی آن شاهد ثتبیت شرایط در 

بازار و رونق آن با توجه به سودآوری شرکت ها باشیم.

یک تحلیل گر بازار سرمایه مطرح کرد؛

از تغییرات الیحه بودجه ۱۴۰۱ تا تثبیت بازار سرمایه
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  سال هفتم

نیم نگاه
در آخرین روز معامالتی هفته؛

شاخص سبزپوش به 
تعطیالت رفت

در جریان معامالت امروز )چهارشنبه، 
بیست و چهارم آذرماه(، شاخص کل بورس 
تهران با افزایش یک هزار و ۳۷۷ واحدی به 
رقم یک میلیون و ۲۹۳ هزار واحد رسید و 
شــاخص هم وزن با ۹6۰ واحد کاهش، به 

رقم ۳۴۴ هزار و ۵۰۵ واحد را به ثبت رساند.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه 
)ســنا(، برپایــه معامــالت آخریــن روز 
معامالتی هفته، بیــش از ۵ میلیارد و ۵6۹ 
میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۴۵ هــزار و ۳۱۷ میلیــارد ریال در 

بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد.
شاخص بازار اول افزایش یک هزار و ۲۳۲ 
واحدی و شاخص بازار دوم، افزایش ۲ هزار و 

۷۰ واحدی را تجربه کردند.
همچنین گروه خــودرو بــا ۵۷ هزار و 
۴۹۰ معامله به ارزش ۳ هزار و ۸۰۲ میلیارد 
ریال، گروه فلزات اساسی با ۲۸ هزار و ۱۴6 
معامله به ارزش ۲ هزار و ۵۱۹ میلیارد ریال، 
گروه شیمیایی با ۲۴ هزار و ۴۹۸ معامله به 
ارزش یک هــزار و ۴۰۲ میلیارد ریال، گروه 
اداره بازارهای مالی با ۱۹ هزار و ۵۷۴ معامله 
به ارزش یک هزار و ۳۷۱ میلیــارد ریال و 
گروه چند رشته ای صنایع با ۱۱ هزار و ۴۰۱ 
معامله به ارزش ۷۱۵ میلیارد ریال در صدر 

برترین گروه ها قرار گرفتند.
شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه با 66۰ واحد، شرکت ملی صنایع 
مس ایران با 6۰۰ واحد، شرکت پتروشیمی 
فناوران بــا ۵۰۳ واحد، شــرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو با ۳۰۵ واحد و شــرکت 
پتروشــیمی نوری با ۳۰۳ واحد بیشترین 

تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند.

در چهارمین روز معامالتی هفته؛
با رفتن سایه ابهام نرخ 

سوخت از سر بازار؛ پایانی 
متعادل رقم خورد

در جریان معامالت امروز )سه شــنبه، 
بیست و ســوم آذرماه(، شاخص کل بورس 
تهران با کاهش ۳ هــزار و ۷۵۱ واحدی به 
رقم یک میلیون و ۲۹۱ هزار واحد رســید 
و شــاخص هم وزن با ۳ هــزار و ۷۳۴ واحد 
کاهش، به رقم ۳۴۹ هزار و ۱۹۷ واحد را به 

ثبت رساند.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه 
)ســنا(، برپایه معامــالت چهارمین روز 
معامالتی هفته، بیــش از ۵ میلیارد و ۳۲۵ 
میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۳۱ هــزار و ۸۷۲ میلیــارد ریال در 

بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد.
شــاخص بازار اول کاهش ۲ هزار و ۹۳۷ 
واحدی و شاخص بازار دوم، کاهش 6 هزار 

و ۹6۱ واحدی را تجربه کردند.
همچنین گروه خودرو با ۴6 هزار و ۳۳۷ 
معامله به ارزش ۳ هزار و ۵۹۸ میلیارد ریال، 
گروه شــیمیایی با ۳۳ هزار و ۲۷۰ معامله 
به ارزش ۲ هزار و ۲۱۴ میلیارد ریال، گروه 
فلزات اساســی با ۳۰ هزار و ۹۷۱ معامله به 
ارزش ۲ هزار و ۱۲۱ میلیــارد ریال، گروه 
اداره بازارهای مالی با ۱۵ هزار و ۲۲۰ معامله 
به ارزش یــک هزار و ۲۴6 میلیــارد ریال و 
گروه فراورده های نفتی بــا ۱6 هزار و ۹۷۸ 
معامله به ارزش ۹۱۸ میلیارد ریال در صدر 

برترین گروه ها قرار گرفتند.

نزدیک به ۱۰ میلیارد برگه 
بهادار دست به دست شد

در جریان معامالت امروز )شنبه، بیستم 
آذرماه(، شاخص کل بورس تهران با کاهش 
۴ هزار و ۹۴۱ واحدی به رقم یک میلیون و 
۳۴۴ هزار واحد رسید و شاخص هم وزن با ۲ 
هزار و ۹۴ واحد کاهش، به رقم ۳6۱ هزار و 

۴۹۵ واحد را به ثبت رساند.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه 
)ســنا(، برپایــه معامالت نخســتین روز 
معامالتی هفته، بیــش از ۹ میلیارد و ۹۹۵ 
میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۳۰ هــزار و ۸۲۰ میلیــارد ریال در 

بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد.
شــاخص بازار اول کاهش ۴ هزار و ۸۰۵ 
واحدی و شاخص بازار دوم، کاهش 6 هزار 

و ۲۲۴ واحدی را تجربه کردند.
همچنین گروه خودرو با ۸۳ هزار و 6۱۹ 
معامله به ارزش ۵ هزار و ۸۱۸ میلیارد ریال، 
گروه شیمیایی با ۲۷ هزار و 6۳۸ معامله به 
ارزش یک هــزار و 66۲ میلیارد ریال، گروه 
اداره بازارهای مالی با ۲۲ هزار و ۳۵۹ معامله 
به ارزش یک هزار و 6۳۱ میلیارد ریال، گروه 
فلزات اساســی با ۲۴ هزار و ۹۰۱ معامله به 
ارزش یک هزار و ۵6۰ میلیارد ریال و گروه 
فراورده های نفتی با ۱۵ هزار و ۲۳۸ معامله 
به ارزش ۸۲۷ میلیارد ریال در صدر برترین 

گروه ها قرار گرفتند.

خبر

عضو شورای عالی بورس مطرح کرد؛

راه اندازی قرارداد آتی مس، رویدادی بزرگ و مثبت در بازار سرمایه

سردار مهری پاسخ داد؛

حقوق سربازان افزایش می یابد؟

افزایش شفافیت قیمت اموال تملیکی با عرضه در بورس کاال

میرفیض فالح شمس عضو شــورای عالی بورس با مثبت ارزیابی 
کردن راه اندازی قراردادهای آتی مــس در بورس کاال گفت: معامالت 
آتی مس کاتد به عنوان رویدادی مثبت و جذاب، هفته آینده راه اندازی 
می شود که از اثرات مثبت این معامالت می توان به کشف روزانه و بهتر 
قیمت مس به همراه امکان پوشش ریسک قیمتی برای فعاالن بازار این 

محصول اشاره کرد.
به گزارش پایگاه خبری بازارســرمایه )سنا( و به نقل از کاال خبر، 
میرفیض فالح شمس عضو شــورای عالی بورس تصریح کرد: یکی 
از کارکردهای اصلی بورس کاال، کشف قیمت صحیح کاالها و مواد 
اولیه است به طوریکه در این مکانیزم، کشف قیمت واقعی کاالها در 
تقابل عرضه و تقاضا کشف می شود و منافع حاصل از آن محصوالت 
و خدمات نیز به جای واســطه ها به تولیدکنندگان می رســد.وی 

در خصوص ابزارهای مالــی بورس کاالی ایران اظهار داشــت: راه 
اندازی قراردادهای آتی مس در بــورس کاال رویدادی مثبت برای 
بازار سرمایه و بازار مس کشور اســت، چراکه این اقدام باعث کشف 
بهتر قیمت ها به صورت ذاتــی، واقعی و منطبق با نیاز مشــتری، 
پوشش ریســک های قیمتی در آینده و کوتاه شدن دست واسطه 
های زاید می شود.این عضو شــورای عالی بورس به ورود زعفران به 
بازار مالی بورس کاال اشاره کرد و گفت: در زعفران مشاهده شد که تا 
قبل از ورود این محصول به بورس کاال، کشاورزان در تولید زعفران 
منافع چندانی نداشتند و قیمت فروش آن ها بسیار کم بود ولی در 
حال حاضر با ابزارهایی نظیر گواهی ســپرده زعفران، تولیدکننده 
مستقیما می تواند با تحویل زعفران به انبار پذیرش شده در بورس 

کاال، محصول خود را به قیمت روز بفروشد. 

همین موضوع ســبب شــده زعفران در بازار به قیمت واقعی خود 
برسد و در سایر محصوالت نیز شرایط مشابه حاکم است.فالح شمش 
ادامه داد: لذا یکی از اصلی تریــن و کلیدی ترین نقش های بورس کاال 
در اقتصاد، بحث واقعی شدن قیمت کاال و خدمات است. در عین حال 
بورس کاال با حذف دست واسطه ها یک انســجام و نظم در معامالت 
کاالها ایجاد می کند در نتیجه باعث می شود محصوالت با قیمت تمام 
شده پایین تری به دست مصرف کننده نهایی برسد. عالوه بر موارد ذکر 
شده، بورس کاال در تخصیص بهینه منابع نیز نقش مهمی ایفا می کند.

این عضو شــورای عالی بورس در پایان یادآور شد: اگر بخواهیم در یک 
جمله یکی از نقش های اصلی بورس کاال در اقتصاد را بررسی کنیم باید 
بگوییم فلسفه وجودی بورس کاال واقعی شدن قیمت ها و از این طریق 

ایجاد بهره وری در صنایع است.

 رییس وظیفه عمومی گفت: امیدواریم با پیگیری های نمایندگان 
مجلس شاهد افزایش مجدد حقوق سربازان باشیم.

به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از باشــگاه خبرنگاران، سردار تقی 
مهری رییس ســازمان وظیفه عمومی در همایــش معاونان وظیفه 
عمومی استان ها که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، اظهارکرد: 
هدف از برگزاری ساالنه این همایش ارزیابی عملکرد رده های وظیفه 
عمومی اســتان ها و ارائه تدابیر ســازمانی برای خدمات دهی بهتر به 
مشموالن و خانواده های آنان و تاکید بر حسن اجرای قوانین و مقررات و 
بهره مندی از نقطه نظرات معاونان وظیفه عمومی استان ها و شناسایی 

نقاط ضعف و قوت و رفع نقواص اجرایی است.
وی با اشاره به ماموریت های کلی سازمان وظیفه عمومی در تامین 
و اعزام مشــموالن به مراکز آموزش نیرو های مسلح، گفت: نسبت به 

سال های گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش اعزام نیرو را داشته ایم.
ســردارمهری بیان کرد: از دیگر اقداماتی که بــه منظور رفاه حال 
مشموالن در تردد به مراکز آموزش صورت گرفته، تامین بیش از ۵ هزار 
دستگاه اتوبوس در سراسر کشور در روز اعزام، همراه با ماموربدرقه بوده 

است.

وی افــزود: از دیگر ماموریت های خطیر ســازمان وظیفه عمومی 
ارائه خدمت در زمینه معافیت های تحصیلی، پزشــکی، صدور کارت 
هوشمند و تعویض کارت ها، خروج از کشور مشــموالن و ... است که 
الحمدهلل با هوشمندســازی خدمات در سراسر کشور ارائه خدمات به 

بهترین نحو در حال انجام است.
رییس سازمان وظیفه عمومی تصریح کرد: در سال های اخیر بیشتر 
تعامالت سازمان با دســتگاه هایی مانند وزارت صمت، سازمان تامین 
اجتماعی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ... برای بهره مندی از تسهیالت 
ایثارگری، استعامالت وضعیت خدمتی و .. به صورت سیستمی است.
وی با بیان اینکه با گسترش ارتباط سیستمی، پیشرفت خوبی در روند 
معافیت پزشکی داشــته ایم، گفت: در هشت ماهه سال جاری، حدود 
نه هزار و پانصد جلسه پزشکی در سطح کشــور و بیش از صد و بیست 
هزار پرونده پزشــکی، با حضور ۱۴۰۰ پزشــک مورد رسیدگی قرار 
گرفت که نشــان دهنده جدیت همکاران در رسیدگی به درخواست 
مشموالن در این زمینه اســت.وی افزود: با تالش های صورت گرفته، 
مشموالن منقضی خدمت سال ۹۷ به بعد که دوره های مهارت آموزی 
را طی کرده اند، می توانند تا ســقف یکصد میلیون تومان وام دریافت 

کنند.رییس ســازمان وظیفه عمومی با بیان اینکه ۳ هزار ۲۰۰ عنوان 
محتوای فرهنگی خبر در حوزه های تهیه و منتشــر شده است، گفت: 
ســازمان وظیفه عمومی در زمینه فرهنگ ســازی خدمت سربازی 
بســته های فرهنگی، فیلم های کوتاه و معنا گرا، انیمیشن و ... را تولید 
کرده، همچنین تعامل با رادیو جوان و پخش بیش از ۳۰ برنامه از دیگر 
اقدامات سازمان در زمینه فرهنگ سازی اســت.وی با بیان اینکه در 
حوزه اشــراف فرماندهی، عملکرد رده های وظیفه عمومی در سراسر 
کشــور ۷۱/۹۷ درصد بوده که عملکرد خوبی داشــته اســت، گفت: 
مهمترین چالش ما در خدمت سربازی کاهش موالید فرزندان ذکور و 
پایین بودن حقوق و مزایای سربازان است که البته با تالش های صورت 
گرفته از سوی نمایندگان مجلس، حقوق سربازان افزایش خوبی داشته 
اســت، امیدواریم با پیگیری های نمایندگان مجلس شــاهد افزایش 
مجدد حقوق سربازان به میزان حداقل 6۰ تا ۹۰ درصد حداقل حقوق 
کادر انتظامی باشیم.سردار مهری اظهار کرد: هدف دشمنان معطوف 
به جوانان است و قصد بدبینی آنان را نســبت به نظام دارند و خدمت 
سربازی را زیر ســئوال می برند، در حالیکه خدمت سربازی مقوله ای 

ارزشی برای نظام جمهوری اسالمی ایران است.

اگر اموال تملیکی دولت در بورس کاال عرضه شود با توجه به اینکه 
واسطه های کمتری در این بازار حضور دارند این اطمینان را می توان داد 

که شاهد مشکالت کمتری در فروش کاالهای دپو شده خواهیم بود.
یک کارشناس بورس کاال در گفت وگو با خبرنگار پایگاه بازار سرمایه 
)سنا( درباره عرضه و فروش اموال تملیکی دولت از طریق بورس کاال، 
گفت: کاالهای دپو شده در سازمان اموال تملیکی دولت شامل موارد 
متعددی از جمله امالک و مستغالت، خودرو و سایر موارد است، که با 

توجه به مهیای بودن زیرســاخت های الزم در بورس کاال بستر بسیار 
مناسبی برای عرضه و فروش این کاالها وجود دارد.

خشــایار دادمنش تاکید کرد: به طور حتم، اگر عرضــه این اموال 
در بورس کاال صورت پذیــرد با توجه به اینکه یکــی از وظایف بورس 
کاال ایجاد شفافیت در قیمت کاالها اســت و از سوی دیگر واسطه های 
کمتری در این بازار حضور دارند این اطمینان را می توان داد که شاهد 
مشکالت کمتری در فروش کاالهای دپو شده خواهیم بود، همچنین 

در بورس کاال تمامی اطالعات مورد نیاز خریداران در فرم های اطالعیه 
عنوان می شود و از طرف دیگر با هماهنگی با فروشنده امکان بازدید از 

محصوالت اموال تملیکی فراهم خواهد شد.
او در ادامه افزود: قیمت گذاری کاالهای عرضه شده از سوی سازمان 
امور تملیکی نیز با نظارت بورس کاال انجام می شود. برای نمونه، اگر کاال 
عرضه شد که مشابه آن در گذشــته در بورس کاال وجود داشته است، 

قیمت آن نیز بر همان اساس تعیین خواهد شد. 

صندوق های ســرمایه گــذاری اهرمی نقش 
موثری در ورود منابع از بازار پول به بازار ســرمایه 

دارند.
نشســت خبــری معرفــی صنــدوق اهرمی 
»کاریزما« نخســتین صندوق ســرمایه گذاری 
سهامی اهرمی در ایران با حضور محمود گودرزی، 
مدیرعامل شــرکت بــورس تهران، رضــا نوحی، 
سرپرســت مدیریت نظــارت بر نهادهــای مالی 
و مدیران ارشــد خدمــات بازار ســرمایه کاریزما 
بعدازظهر یکشــنبه، ۲۱ آذرمــاه ۱۴۰۰ در محل 

شرکت بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد.
مدیرعامل شــرکت بورس اوراق بهادار تهران با 
اشاره به اقدام مجموعه کاریزما در راستای توسعه 
بازار ســرمایه اظهار کرد: صندوق اهرمی در کنار 
آپشن های موجود در بازار سرمایه به افزایش کارایی 

بازار به ویژه کارایی تخصیصی می انجامد.
محمود گودرزی با اشاره به ویژگی های اثربخش 
صندوق های اهرمــی عنوان کــرد: صندوق های 
اهرمی مــی توانند در کانالیزه کردن پــول در بازار 
سرمایه گره گشا باشند، زیرا شرکت های کارگزاری 
با توجه به معیــاری که برای تخصیــص اعتبار به 
متقاضیان دارند قــادر به اعتبار بخشــی به همه 

متقاضیان نمی شوند.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر ۹6 درصد از 
کل سهامداران حقیقی افرادی هستند که زیر ۵۰ 
میلیون تومان سرمایه دارند، تصریح کرد: در میان 
این افراد، سرمایه گذاران ریسک پذیری هستند که 
با توجه به سایز پرتفوی خود قادر به دریافت اعتبار 

نمی شوند.
مدیرعامل شرکت بورس تهران ادامه داد: با توجه 
به جذابیت این صندوق ها، این نوع از صندوق های 
ســرمایه گذاری قادر به پاســخگویی به این نیاز با 
اهمیت بازار هســتند. همچنین قادر هستند در 
تامین نقدینگی برای حمایت از بــازار گام موثری 

بردارند.
گودرزی ویژگی دیگر و جذاب این صندوق ها را 
بحث محاسبه nav دانست و گفت: سرمایه گذارانی 

که مــی خواهند در بــازار بدون ریســک بازدهی 
کســب کنند، می توانند با کف و سقفی که توسط 
این صندوق ها در خصوص بازده  تضمین داده اند، 
سرمایه گذاری کنند. به این ترتیب  این صندوق ها 
به طور موثری می توانند بخشی از منابع بازار پول را 

به سمت بازارسهام سوق دهند.
مدیرعامل بورس تهــران تصریح کــرد: اداره 
کردن این صندوق ها بسیار حائزاهمیت است، زیرا 
مدیرانی که در تخصیص سهام یا«آی پی اس« که 
برای صندوق، طبق امید نامه تدارک دیده شــده 
است می تواند در موفقیت این صندوق ها  بسیار اثر 

گذار باشند.  
وی در پایان بــرای مجموعه کاریزمــا آرزوی 
موفقیت کرد و افزود: مجموعــه کاریزما برای ارایه 
اولین مجموعه صندوق های اهرمی پیش قدم شده 
و در آینده نزدیک فعالیت آن آغاز می شود. امیدوارم 
این صندوق ها بتوانند در جذب نقدینگی و سنگین 
کردن طرف تقاضا در بازار سرمایه گام بسیار مهمی 

را بردارند.
توسعه بازار ســرمایه از مسیر ابزارهای 

جدید مالی

رضــا نوحی، مدیر نظــارت بر نهادهــای مالی 
ســازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه این نشست 
بیان کرد: بازارسرمایه همواره در حال توسعه است. 
با ایجاد ابزارهای مالی جدیــد، زمینه ها و زنجیره 
های ارزشی الزم برای یک بازارسرمایه توسعه یافته 

فراهم می شود.
وی با بیان اینکه شــکل گیری ابزارها با توجه به 
رویکرد ســازمان بورس مبنی بر توسعه ابزارهای 
سرمایه گذاری غیرمستقیم هم راستا است، تاکید 
کرد: بازار سرمایه باید بتواند روی پای خود بایستید 
و هر عامل که رشد بازار ســرمایه را تحت تاثیر قرار 

دهد، باید به حداقل برسد.
نوحی با بیان اینکه صندوق ها ســرمایه گذاری 
اهرمی نقطه مشــترک و تالقی دهنده ســرمایه 
گذاران ریسک پذیر و ریســک گریز است، خاطر 
نشــان کرد: برخی ســرمایه گذاران بازار سرمایه 
ریسک گریز هستند و برای آنها تعیین کف بازدهی 
و تامین بازدهی مهم اســت. در مقابل، ســرمایه 
گذارانی قرار دارند که حاضرند در برابر ریسک باالتر 
اما با یک ســاختار نظام مند به سود باالتر برسند. با 
ایجاد صندوق اهرمی، این دو دسته سرمایه گذار به 

یکدیگر می پیوندند.
سرپرســت نظارت بر نهادهای مالی ســازمان 
بورس ادامه داد: صندوق اهرمی نخستین صندوقی 
است که هم بخشی از واحدهای سرمایه گذاری  آن 
معامله می شــود و هم بخشــی از واحدهای آن در 

فرایند صدور و ابطال انجام می شود.
وی ادامه داد: با ســرمایه گذاری در این صندوق 
ها و با توجه به ســهامی بودن بخشی از آن، سرمایه 
گذاران می توانند از تخصص کارشناســان در این 
زمینه اســتفاده کنند که این موضــوع ماندگاری 
سرمایه گذاران در بازار ســرمایه را نیز افزایش می 

دهد.
وی با بیان اینکه این صندوق تــا دو برابر میزان 
واحدهای ممتاز خود صدور می پذیــرد ادامه داد: 
با ســرمایه گذاری در این صندوق هــا و با توجه به 
ســهامی بودن بخشی از آن، ســرمایه گذاران می 
توانند از تخصص کارشناسان در این زمینه استفاده 
کنند که این موضوع ماندگاری سرمایه گذاران در 

بازار سرمایه را نیز افزایش می دهد.
نوحی با اشاره به ویژگی منعطف بودن حرکت 
صندوق اهرمی همزمان با افزایــش ارزش و تعداد 
واحدهای ســرمایه گذاری گفت: ایــن ویژگی به 
مثابه قدرت استفاده از این ابزار با درآمد ثابت برای 

صندوق تلقی می شود.
وی گفت: بازارسرمایه در شرایطی که با کاهش 
ارزش رو به رو بوده و روند کاهشــی داشته،  سرمایه 
گذارن در صندوق های سرمایه گذاری درگیر این 
نزول نشده و از شــرایط پایدارتری برخوردار بودند 
که این مهم از ویژگی های مثبت سرمایه گذاری به 

روش غیرمستقیم است.
این مقام مسئول تصریح کرد: متوسط بازدهی 
صندوق های سهامی طی ۹ ســال اخیر نزدیک به 
دو هزار و ۱۰ درصد بوده اســت. این موضوع نشان 
می دهد که به رغم نوســانات مختلــف در این بازه 
زمانی سرمایه گذاری غیر مســتقیم و صندوق ها 
با ثبات بیشــتری ادامه حضور ســهامداران را در 

بازارسرمایه  فراهم کردند.

مدیرعامل شرکت بورس تهران مطرح کرد؛

نقش مهم صندوق های اهرمی در ورود منابع به بازار سرمایه

با مجوز ســازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شــرکت 
ایرانی تولید اتومبیل سایپا )سهامی عام( به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال 
از طریق شــرکت بورس اوراق بهادار تهران از روز چهارشنبه ۲۴ آذر 
۱۴۰۰ تا ۲۸ آذر ۱۴۰۰ در نمادهــای »صایپا۴۰۹« و »صایپا۰۴۹« 
عرضه عمومی خواهد شد.به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( و 
به نقل از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه 

شرکت ایرانی تولید اتومبیل ســایپا به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال 
جهت خرید مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای تولید محصوالت این 
شــرکت، از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه می شود.این اوراق 
۴ ســاله و با نرخ ۱۸ درصد می باشد که اقســاط آن هر سه ماه یک بار 
پرداخت می شود.بانک تجارت ضامن این اوراق بوده و پذیره نویسی و 
بازارگردانی ۷,۵۰۰ میلیارد ریال از آن بر عهده شرکت  تامین سرمایه 

کاردان و ۲,۵۰۰ میلیارد ریال مابقی بر عهده شــرکت تامین سرمایه 
امید است.در این اوراق، شرکت واسط مالی شــهریور دوم )ناشر( به 
وکالت از طرف خریــداران اوراق، با منابع حاصل از انتشــار صکوک 
مرابحه، مواد اولیه مورد نیاز شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا )بانی( را 
به صورت نقد خریداری خواهد کرد و سپس آنها را به صورت اقساطی 

به بانی خواهد فروخت. 

عرضه صکوک مرابحه ۱۰ هزار میلیارد ریالی سایپا ۵ میلیارد برگه بهادار 
دست به دست شد

در جریان معامالت امروز )دوشــنبه، 
بیست و دوم آذرماه(، شاخص کل بورس 
تهران با کاهش ۲۵ هزار و ۲۴۹ واحدی به 
رقم یک میلیون و ۲۹۵ هزار واحد رسید 
و شــاخص هم وزن با 6 هزار و ۴۱۹ واحد 
کاهش، به رقم ۳۴۹ هــزار و ۱۹۷ واحد را 

به ثبت رساند.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه 
)ســنا(، برپایــه معامالت ســومین روز 
معامالتی هفته، بیش از ۵ میلیارد و ۲۰۵ 
میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۳۷ هــزار و ۳۵۰ میلیــارد ریال در 

بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد.
شاخص بازار اول کاهش ۲۲ هزار و ۲۴6 
واحدی و شــاخص بازار دوم، کاهش ۳۹ 

هزار و ۷۱ واحدی را تجربه کردند.
همچنین گروه شیمیایی با ۳6 هزار و 
۵۱۱ معامله به ارزش ۳ هزار و ۱۷ میلیارد 
ریال، گروه فلزات اساسی با ۴۰ هزار و ۷۹۱ 
معامله به ارزش ۳ هــزار و ۷ میلیارد ریال، 
گروه خودرو با ۴۳ هــزار و ۳۰۸ معامله به 
ارزش ۲ هزار و ۸۸۱ میلیــارد ریال، گروه 
اداره بازارهــای مالی با ۲۲ هــزار و ۲۹۲ 
معامله به ارزش یک هــزار و ۷۰۷ میلیارد 
ریال و گروه فراورده های نفتی با ۱۹ هزار 
و ۵۱۴ معامله به ارزش یــک هزار و ۲۱۵ 
میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار 

گرفتند.
گروه دارویــی برکت بــا ۱۲۳ واحد، 
شــرکت بورس کاالی ایران با ۴۳ واحد، 
شــرکت معدنی امالح ایران با ۳۵ واحد، 
شــرکت پاکســان با ۲۲ واحد و شرکت 
داروســازی روزدارو با ۱۷ واحد بیشترین 

تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند.

خودرویی ها در صدر 
گروه های بورسی

در جریان معامالت امروز )یکشــنبه، 
بیست و یکم آذرماه(، شاخص کل بورس 
تهران با کاهش ۲۳ هزار و ۷۳۰ واحدی به 
رقم یک میلیون و ۳۲۰ هزار واحد رسید 
و شــاخص هم وزن با ۵ هزار و ۸۸۲ واحد 
کاهش، به رقم ۳۵۵ هــزار و 6۱۲ واحد را 

به ثبت رساند.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه 
)ســنا(، برپایــه معامالت دومیــن روز 
معامالتی هفته، بیش از ۴ میلیارد و ۴6۹ 
میلیون ســهم، حق تقــدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۲۴ هزار و ۵۰ میلیــارد ریال در 

بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد.
شاخص بازار اول کاهش ۲۰ هزار و 6۷6 
واحدی و شــاخص بازار دوم، کاهش ۳۷ 

هزار و ۴۴۰ واحدی را تجربه کردند.
همچنین گروه خودرو با ۳۴ هزار و ۷۴۲ 
معامله بــه ارزش ۳ هــزار و ۷۱۷ میلیارد 
ریال، گروه فلزات اساسی با ۲۳ هزار و ۱۵۱ 
معامله به ارزش یک هــزار و ۸۲6 میلیارد 
ریال، گروه شــیمیایی با ۲۵ هزار و ۱۱۸ 
معامله به ارزش یک هــزار و 6۳۲ میلیارد 
ریال، گروه مواد دارویی با ۱۱ هزار و ۳۰۹ 
معامله به ارزش ۹۷۴ میلیارد ریال و گروه 
فراورده های نفتی با ۱۵ هزار و ۵ معامله به 
ارزش ۹۳۹ میلیارد ریال در صدر برترین 
روه ها قــرار گرفتند.شــرکت صنعت  گ
غذایی کوروش با ۱۲۴ واحد، شــرکت به 
پرداخت ملت با ۴۴ واحد، شــرکت بانک 
خاورمیانه با ۳۷ واحد، شــرکت پرداخت 
الکترونیک ســامان کیش بــا ۱۹ واحد و 
شرکت پاکسان با ۱۷ واحد بیشترین تاثیر 

مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند.

از طریق سامانه سجام؛
سود سهام شرکت سپرده 

گذاری پرداخت شد
سود ســهام شرکت ســپرده گذاری 
مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجوه 
)ســمات( از طریــق اطالعات ســامانه 
امع اطالعات مشتریان )سجام(، میان  ج
ســهامداران این شــرکت توزیع شد.به 
گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( 
و به نقل از ســمات، اطالعات سهامداران 
حقیقی و حقوقی شرکت سپرده گذاری 
مرکزی از سامانه سجام استخراج و مبلغ 
۱۸۲۰ میلیــارد ریال ســود ســهام این 
شرکت به حساب آنها واریز شد.بر اساس 
مصوبه مجمــع عمومی عادی ســاالنه 
شرکت سپرده گذاری مرکزی به ازای هر 
سهم مبلغ ۵۲۰ ریال سود به سهامداران 
این شــرکت پرداخت شــد.بر اســاس 
آخرین آمارها، از ابتدای امســال تا پایان 
۳۰ آبان ماه، مبلغی بیــش از ۱۲۸ هزار و 
۲۱۸ میلیارد ریال ســود سهام ۱۹6 ناشر 
به حساب ۳۷ میلیون ســهامدار از طریق 
سامانه توزیع سود این شرکت واریز شده 

است.
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  سال هفتم

عضو هیات مدیره بانک مسکن خبر داد؛

کاهش ۵۰ درصدی هزینه خرید اوراق بانک مسکن

نرخ تسعیر ارز؛ برگ برنده درآمد بانک ها 

دولت برای به دست آوردن دل بورسی ها، نرخ بهره را باال نمی برد

از ابتدای سال جاری رقم خورد؛
ابطال مجوز ۲۵ صرافی، توسط بانک مرکزی

»معافیت  های بیمه ای« تامین اجتماعی برای دهک های درآمدی

به مناسبت هشتاد وســومین سالگرد تاسیس 
بانک مســکن، هزینه دریافت تسهیالت مسکن از 
محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت ۵۰ درصد 

کاهش یافت.
ه گــزارش اقتصــاد آنالین، محمد حســن  ب
علمــداری، عضو هیــات مدیره بانک مســکن با 
اعالم این خبر بــه خبرنگار پایــگاه خبری بانک 
مســکن – هیبنا گفت: به منظور افزایش رفاه حال 
مشــتریان و متقاضیان دریافت تسهیالت مسکن 
از محل اوراق گواهی حق تقدم، در آستانه هشتاد و 
سومین سالگرد تاسیس بانک مسکن، متقاضیان 
دریافت تسهیالت از محل اوراق، برای دریافت این 
تسهیالت می توانند تنها برای دریافت ۵۰ درصد 

از میزان تسهیالت درخواستی اقدام به خریداری 
اوراق کنند و ۵۰ درصد تسهیالت دیگر بدون خرید 
اوراق و از محل منابع تسهیالت بدون سپرده به آن 

ها پرداخت می شود.
وی ادامــه داد: در واقــع متقاضیــان دریافت 
تســهیالت ۴۰۰ میلیون تومانی از محــل اوراق 
در شــهر تهران که پیش از این بــرای دریافت این 
تسهیالت باید ۸۰۰ فقره اوراق خریداری و به بانک 
ارائه می کردند هم اکنــون تنها با خرید و ارائه ۴۰۰ 
فقره اوراق می توانند تسهیالت ۴۰۰ میلیون تومانی 
را دریافت کنند.علمداری خاطرنشــان کرد: این 
امتیاز درنظر گرفته شده برای متقاضیان تسهیالت 
مسکن، شامل تسهیالت جعاله مسکن نیز می شود. 

تسهیالت جعاله مسکن هم اکنون در سراسر کشور 
۸۰ میلیون تومان اســت. متقاضیان تا پیش از این 
برای دریافت این تســهیالت باید ۱6۰ فقره اوراق 
خریداری می کردند اما هم اکنون با خرید و ارائه ۵۰ 
درصد از این تعداد یعنــی ۸۰ فقره اوراق می توانند 

اقدام به دریافت تسهیالت جعاله کنند.
وی تاکید کرد: این امتیاز درنظر گرفته شــده 
برای متقاضیان دریافت تسهیالت مسکن مختص 
تمام شهرها و استان های کشور است و متقاضیان 
در سراسر کشور می توانند از این تسهیالت استفاده 

کنند.
علمداری گفت: با این تمهید اعمال شده هزینه 
دریافت تســهیالت برای متقاضیان بــه یک دوم 

کاهش می یابد و به ایــن ترتیب قدرت خرید آن ها 
در بازار مسکن افزایش می یابد. این فرصت در واقع 
فرصتی مناســب برای تمام متقاضیانی است که 
قصد دارند از محل اوراق اقدام به دریافت تسهیالت 

و خرید یا ساخت مسکن کنند.
براساس بخشنامه ابالغی بانک مسکن به شعب 
در این زمینه نرخ ســود تســهیالت خرید مسکن 
بدون ســپرده و جعالــه تعمیر بدون ســپرده ۱۸ 
درصد بوده و حداکثر مدت بازپرداخت تسهیالت 
خرید مسکن بدون ســپرده مذکور ۹6 ماه معادل 
۸ سال است. همچنین حداکثر مدت بازپرداخت 
تسهیالت جعاله مسکن بدون سپرده مذکور نیز 6۰ 

ماه معادل ۵ سال خواهد بود.

مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی گفت: به نظر می رسد با افزایش 
نرخ تسعیر دالر در الیحه بودجه ۱۴۰۱، منبع افزایش درآمد بانک ها 
نیز، تســعیر دارایی های ارزی باشــد، درحالی که منبع مطلوب برای 

افزایش درآمد بانک، نرخ سود تسهیالت است.
در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، میزان درآمد پیش بینی شده بانک ها 
۲۳۱هزار و ۴۲۸میلیارد و ۵۷۵میلیون تومان برآورد شــده است. این 
عدد در بودجه سال۱۴۰۰ برابر با ۱۸۴هزار و ۲میلیارد و 6۰۰ میلیون 
تومان بوده است که نشان دهنده رشدی ۲۵درصدی در الیحه بودجه 

سال ۱۴۰۱ است.
به طور کلی درآمدهای بانک ها به دو بخش مشاع و غیرمشاع تقسیم 
می شود؛ درآمد مشاع درآمدی اســت که فعالیت های اصلی بانک را 
در برگرفته و از ســود تســهیالت و ســرمایه گذاری حاصل می شود. 
درآمدهای غیرمشاع نیز، درآمدهایی اســت که از کارمزد، مبادالت 
ارزی و دیگر فعالیت های مشــاوره ای بانک به دســت می آید. این نوع 
درآمد شامل خدماتی می شــود که بانک در کنار فعالیت واسطه گری 

مالی ارائه می کند.
به  طور کلی افزایش درآمدهای مشــاع بانک نشــان دهنده بهبود 
فضای بانکی است که البته می توان بخش قابل توجهی از آن را مرتبط 
با تورم دانست. در شــرایط تورمی از طرفی با افزایش قیمت کاالهای 
سرمایه ای، بازدهی سرمایه گذاری ها افزایش می یابد و از طرف دیگر، با 
ثابت ماندن نرخ بهره، بهره حقیقی منفی می شود. این موضوع تقاضا 
برای تســهیالت را افزایش داده و باعث می شــود بازار اعتبارات رونق 

گیرد. 

با توجه به تورم های باالیی که طی ســال های گذشته اقتصاد ایران 
تجربه کرده و پایین بودن نرخ بهره، شاهد منفی شدن نرخ بهره حقیقی 
در ایران هســتیم و همین موضوع در افزایش درآمدهای بانک ها تاثیر 

داشته است.
از طرف دیگر، درآمدهای غیرمشاع بانک ها، شامل درآمدهایی است 
که حاصل کارمزد، مبادالت ارزی و دیگر فعالیت های مشاوره ای بانک 
است. این نوع درآمد شامل خدماتی می شود که بانک در کنار فعالیت 

واسطه گری مالی ارائه می کند.
اما برخی کارشناسان، ریشه پیش بینی رشد ۲۵درصدی درآمدها را 

در بودجه سال آینده درآمدهای غیرمشاع بانک ها می دانند.
یوسف کاووسی، مدیرکل اسبق بازرســی بانک مرکزی پیرامون 
امکان تحقق ایــن درآمدها، به خبرنــگار اقتصادآنالین گفت: درآمد 
بانک ها معموال المان های ثابتی دارد که یک بخش از کارمزد و خدمات 

اســت و یک بخش دیگر از بنگاه داری ها، مجامع و شــرکت ها محقق 
می شوند.

وی افزود: بخش دیگر نیز سود تسهیالتی است که بانک ها دریافت 
می کنند. البته درآمد این بخش، با توجه به نکول و مطالبات مشکوک 
و ناوصول معموال وصول نمی شود و باال نیست؛ درحالی که باید بخش 

اصلی باشد. 
مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی خاطرنشــان کرد: با توجه به 
افزایش نرخ تسعیر دالر به ۲۳هزارتومان در الیحه بودجه ۱۴۰۱، به نظر 
می رسد نرخ تسعیر بانک ها نیز به همین حدود افزایش یابد. در نتیجه 
تسعیر نرخ ارز عمده مسئله ای است که درآمد بانک ها را در سال آینده 
را افزایش می دهد. البته این درآمد بدون زحمت ایجاد می شود و چون 

مالیات به آن تعلق می گیرد، برای دولت هم بسیار شیرین است.
این کارشــناس امور بانکی با تاکید بر افزایش نرخ بهره، ادامه داد: 
متاســفانه برای افزایش نرخ بهره، ما با یک دوگانه رو به رو هستیم؛ زیرا 
هرقدر نرخ بهره افزایش یابد، بورس ریزش بیشــتری خواهد داشت. 
دولت نیز برای اینکه دل بورسی ها را به دست آورد، از افزایش نرخ بهره 
خودداری می کند.به گفته این کارشــناس، در شرایطی که در اقتصاد 
با تورم نزدیک به ۵۰درصدی مواجه است، نرخ بهره ۱۸درصدی اصال 
منطقی نیست.کاووسی در پایان با تاکید بر اینکه افزایش نرخ بهره بین 
بانکی نیز نسبت به افزایش نرخ ســود بانکی سیگنال می دهد، گفت:  
متاســفانه بانک ها در جهت حمایت، تحت فشــار دولت، تسهیالتی 
را پرداخت می کنند که باعث شــده در بازار بانکی تامین مالی کنند و 

موضوع نرخ بهره را در بازار بین بانکی افزایش داده است.

بانک مرکزی از ابتدای امسال ۲۴۸ فقره اخطار، 
۲۵ مورد ابطال مجوز و ۴6 مورد تعلیق مجوز برای 

صرافی های متخلف صادر کرده است.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از بانک مرکزی، 
این بانک به منظور افزایــش دامنه نظارتی خود بر 
بازار ارز و برخورد با صرافی های متخلف بر اســاس 
ماده ۴۱ دســتورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و 
نظارت بر صرافی ها اقدامات انضباطی را در این باره 

به عمل آورده است.

بانک مرکزی در راستای عمل به وظیفه نظارتی 
خود بر فعالیت شــبکه های صرافی مجاز کشور، از 
ابتدای سال جاری اقدامات نظارتی را پیاده سازی 
که منجر به صدور  ۲۴۸ فقره اخطار، ۲۵ مورد ابطال 
مجوز و ۴6 مورد تعلیق مجوز بــرای صرافی های 

متخلف شده است.
بر اساس ماده ۴۱ دستورالعمل اشاره شده، در 
صورت وقوع هر یک از مواردی همچون »تخطی 
ز مفاد این دستورالعمل، شــامل سایر مقررات  ا

ذیربط و تعهدنامه های ارایه شده«، »عدم ایفای 
بدهی ها و تعهدات نســبت به مشتریان«، »عدم 
ارایه اطالعات از سوی صرافی و یا ارایه اطالعات 
نادرست یا گمـراه کننـــده توســط مؤسسین، 
مدیران، شرکا و یا ســهامداران صرافی به بانک 
مرکزی«، »انحالل و یا ورشکســتگی صرافی«، 
»عــدم فعالیت و یــا ناتوانی در انجــام عملیات 
صرافی به تشخیص بانک مرکزی« و »عدم انجام 
اقدامات الزم جهت تمدیــد اجازه نامه فعالیت« 

توســط صرافی، بانک مرکزی می تواند حســب 
مـورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، توقف 
رخی فعالیت هـای صـرافی، سـلب صـالحیت  ب
اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، افزایش مبلغ 
ضمانت نامه بانکی یـــا گـــواهی مســـدودی 
حساب ســپرده بانکی، مطالبه وجه ضمانتنامه 
بانکی گواهی مسدودی حساب ســـپرده بانکی، 
تعلیق فعالیت یــا ابطال اجازه نامــه فعالیت و یا 

سایر اقدامات قانونی اقدام کند.

بر اســاس الیحه بودجه ۱۴۰۱ و در صــورت تصویب در مجلس 
شورای اســالمی، از سال آینده شــاهد تغییراتی در پرداخت »حق 
بیمه« و »معافیت های بیمه ای« برخی کارگاه ها و اقشــار خاص در 
تامین اجتماعی خواهیــم بود.به گزارش اقتصــاد آنالین به نقل از 
ایســنا، دولت ســیزدهم اولین الیحه بودجه خود را امروز، یکشنبه 
)۲۰ آذرماه( با سقف ۳6۳۱ هزار میلیارد تومان و ۲۰ تبصره تقدیم 
مجلس شورای اسالمی کرد. در تبصره ۱۷ ماده واحده الیحه بودجه 
سال آینده به موضوع »رفاه و سالمت« اشاره شده است.در بند »و«  
تبصره ۱۷ ماده واحده آمده اســت که در راستای اجرای ماده )۲۹( 

قانون الحاق برخی مواد بــه قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی 
دولت )۲( و بند )ت( ماده )۲( قانون برنامه ششــم توســعه مبنی بر 
ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش 
وابستگی آنها به بودجه عمومی، ســاماندهی معافیتهای بیمه ای، 
ساماندهی اقشــار تحت پوشش بیمه ای مشــمول کمک دولت، از 
بتدای ســال ۱۴۰۱:۱- کارگاه های مشــمول قانون »معافیت از  ا
پرداخت ســهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند 
مصوب ۱۳6۱ با اصالحات و الحاقات بعدی آن » که پنج سال و کمتر 
از آن مشمول معافیت مذکور بوده اند کماکان مشمول معافیت ۲۰ 

درصدی مندرج در قانون مذکور خواهند بود و برای سنوات بیش از 
پنج سال، سه درصد از معافیت بیمه ای فوق در سال ۱۴۰۱ کسر می 
شــود.۲- معافیتهای کامل بیمه ای در خصوص بیمه شدگان بدون 
کارفرما در ســازمان تأمین اجتماعی از جمله مشموالن قانون بیمه 
های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شــاغالن صنایع دستی 
شناســه دار )کددار( مصوب ۱۳۸۸، بنــد )ض( تبصره )۱۴( قانون 
بودجه ســال ۱۳۸6 کل کشــور و بند )ب( ماده )۷( قانون هدفمند 
کردن یارانه ها منوط به ارزیابی آزمون وســع توسط وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در  چهار دهک اول در آمدی است.

قائم مقام بانک گردشــگری با اشاره به برنامه این 
انک برای ســرمایه گذاری در پروژه های تولیدی،  ب
تجاری و زیرســاختی و راهبرد اتخاذ شده در مسیر 
حمایت از مشــارکت کنندگان و ســرمایه گذاران 
پروژه ها اعالم کرد: مشــتری محوری راهبرد اصلی 
بانک گردشگری است و برای سرمایه گذاران خاص 
متناسب با نیازشان، بسته های حمایتی درنظر گرفته 

می شود.
به گزارش اقتصادآنالین، حسین رحمتی گفت: 
این بانک مشتری محوری را در کنار شعبه محوری 
قرار داده و به دنبال ایجاد یک کانال ارتباطی متفاوت 
ا مشتریان برای سفارشی ســازی نیازها بر اساس  ب

درخواست های آنهاست.
وی افــزود: ایجــاد کانال های ارتباطــی بانک 
گردشگری با مشتریان با هدف تعامل دوسویه است و 
در این خصوص بازخورد نظرات مشتریان مورد توجه 

مسئوالن بانک قرار می گیرد.
رحمتی با اشــاره به نامگذاری امســال با عنوان 

تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها تصریح کرد: بانک 
گردشگری خدمات خود را به همه  مشتریان به ویژه 
سرمایه گذاران در بخش های تولیدی و خدماتی در 
حوزه های مختلف اقتصادی به منظور ایجاد اشتغال 

پایدار ارائه می دهد. 

وی گفــت: بانک گردشــگری ارائه بســته های 
حمایتی را بتازگی در قالب تسهیالت ثابت و سرمایه 
در گردش برای سرمایه گذاران پروژه میکامال کیش 
ارائه کرد و در نظر دارد مشــابه این بســته ها را برای 
پروژه ها در استان های اصفهان، کرمان و دیگر نقاط 

کشور اجرایی کند.
رحمتــی افــزود: حــس خــوب و تجربــه 
خوب را بــرای مشــتریان و مخاطبــان با همین 
سفارشی ســازی و شخصی ســازی با هدف توجه 
ه درخواســت های پراهمیت مشــتریان ایجاد  ب
می کنیم زیرا معتقدیم که دوران پیشــنهاد دادن 

یکطرفه بانکها گذشته است.
عضو هیات مدیره بانک گردشــگری، بانکداری 
نوین را مطالبه همه مردم دانست و گفت: این بانک به 
منظور صرفه جویی در وقت و هزینه مشتریان، به راه 
اندازی بانکداری مجازی به صورت کامال آنالین اقدام 
کرده و به 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.
خاطرنشــان می گــردد: بانک گردشــگری در 
هفتمین جشنواری کشــوری »بانک محبوب من« 
برای دومین سال پیاپی توانست در بین سه بانک برتر 

کشور قرار گیرد.

قائم مقام بانک گردشگری اعالم کرد؛
اختصاص بسته  های حمایتی برای سرمایه  گذاران خاص بانک در پروژه  های تولیدی و تجاری

دبیر کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی اعالم کرد: نرخ 
ســپرده گذاری در بانک ها و موسســات اعتباری خصوصــی اضافه بر 
نرخ های مصوب شــورای محترم پول و اعتبار به هیــچ عنوان افزایش 

نخواهد یافت.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایِبنا، محمدرضا جمشیدی با بیان این 

مطلب افزود: این تصمیم در آخرین جلسه مدیران عامل شورای عالی کانون 
بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی اتخاذ و بر اجرای دقیق آن تاکید شد.

وی اظهارداشــت: اگــر چه برخــی بانک هــا نرخ های باالیــی را به 
سپرده گذاران خود پرداخت می نمایند اما بدون شک این اقدام به نفع آنان 

نخواهد بود.

وی اظهارداشــت: مدیران عامل در این جلســه تاکید کردند بانک ها و 
مؤسسات اعتباری خصوصی کماکان در چارچوب نرخ های مصوب بانک 

مرکزی نسبت به جذب سپرده اقدام خواهند نمود.
محمدرضا جمشیدی افزود: متاســفانه برخی بانک ها نرخ سود را باال 

برده اند که با این شرایط ناگزیر در یک چرخه معیوب قرار می گیرند.

تکلیف نرخ سود سپرده، باالخره مشخص شد
خبرمیز خبر 

۷هزار و ۸4۰ میلیارد تومان اوراق 
بدهی فروخته شد 

 روی خوش بازار سرمایه 
به اوراق بدهی دولت

بیست و سومین مرحله حراج اوراق بدهی 
امروز با عرضه ۱۰ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان 

از این اوراق برگزار شد.
به گزارش اقتصادآنالین، در این مرحله ۷ 
هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان اوراق بدهی در بازار 

سرمایه فروخته شد.
در ایــن مرحلــه، بانک ها و موسســات 
اعتباری غیربانکی یک هــزار و ۹6۰ میلیارد 
تومان معادل ۲۷.۵ درصد اوراق فروخته شده 
را خریدند و پنج هــزار و ۱۵۰ میلیارد تومان 
معادل ۷۲.۵ درصد نیز در بازار ســرمایه به 

فروش رفت.
در حالی که در سه هفته پیش از این تنها 
یک هزار و ۷۵۸ میلیــارد تومان اوراق بدهی 

فروخته شده بود.
از خرداد ماه امسال دولت حدود ۵۰ هزار 
و ۷۱۰ میلیارد تومان، اوراق بدهی و ســلف 

نفتی بفروش برساند.
حداکثر و حداقل نرخ بهره اوراق فروخته 
شده در این مرحله برابر۲۱.۵ و ۲۱.۹ درصد 
بوده  که نســبت به هفته گذشــته تغییری 

نکرده است
مرحلــه بعدی بــا عرضه ۲ هــزار و 6۷۰ 
میلیارد تومانی این اوراق هفته آینده برگزار 

خواهد شد.

»رمز اول پویا«، تضمین 
امنیت کارت های نقدی 

مشتریان بانک دی
بانک دی امنیت کاربران کارت های نقدی 
خود را در مقابل سوء استفاده های احتمالی 

بیش از پیش افزایش داده است.
به گزارش اقتصاد آنالین ؛ با گذشت حدود 
دو سال از اجباری شــدن استفاده از رمز پویا 
در تراکنش های اینترنتی، اکنون می توان به 
خوبی موفقیت آمیز بودن این پروژه را ارزیابی 

کرد.
در شرایطی که سرقت از حساب بانکی با 
تراکنش های جعلی اینترنتــی باعث نا امن 
شدن فضای اقتصادی کشــور و عدم اعتماد 
مشــتریان نظام بانکی به اپلیکیشــن های 
پرداخت شــده بود، عملیاتی شــدن پروژه 
رمز پویا و از کار افتادن رمزهای دوم ایستا در 
همه کارت های بانکی، میزان ســوء استفاده 
از حساب مشتریان را تقریبا به صفر رسانده 

است.
اما این همه ماجرا نیست، چرا که هنوز هم 
کارت های بانکی به اندازه کافی امن نیستند. 
گرچه رمز دوم در هر دقیقه تغییر می کند و 
تراکنش های اینترنتی بــه نقطه مطلوبی از 
امنیت رسیده اند، اما تراکنش های حضوری 
که از طریق دستگاه های کارت خوان و با رمز 
اول ثابت انجام می شــوند، همچنان با خطر 

سوء استفاده مواجه اند.
همه ما در خریدهای روزانه با این مشکل 
مواجه شــده ایم که کارت خوان در نقطه ای 
یرقابل دسترس مشتری قرار گرفته است  غ
و یا اساســا فرهنگ وارد کردن رمز اول کارت 
توسط مشــتری هنوز در واحدهای صنفی 

کوچک و بزرگ مورد قبول واقع نشده است.
اعالم رمز با صدای بلند توسط مشتریان و 
وارد کردن آن توسط دارنده کارت خوان، یک 
حفره بزرگ امنیتی در تبادالت مالی است، 
چرا که گم شدن یا سرقت کارت بانکی با رمز 
مشخص، می تواند به تخلیه موجودی آن در 

زمان اندک منتهی شود.
ماجرا زمانــی خطرناک تر می شــود که 
دانیم امروز نه تنها بانک ها، بلکه شــرکت  ب
های بخش خصوصی نیز به ارائه کارت خوان 
های عمومی و ســیار می پردازند. در چنین 
شــرایطی، احتمال وجود کارت خوان های 
بی هویت، کارت خوان های با هویت جعلی 
و یا کارت خوان های دارای هویت پیچیده و 

غیرقابل دسترس، بدون شک منتفی نیست.
اما راه حل چیست؟ آیا می توان دارندگان 
کارت خوان را به »نپرســیدن رمز« مجبور 
کرد؟ می توان از همه آنها خواست که کارت 
خوان را در دسترس مشــتری قرار دهند تا او 
خود رمز کارتش را وارد کند؟ طبیعی است که 
این راهکارها می تواند چالش آفرین باشد، اما 
راهکار دیگری هم برای حل این مشکل وجود 
دارد و آن تامین امنیت رمز کارت از ســوی 

دارنده کارت است.
این امکان را بانک دی برای مشتریان خود 
ایجاد کرده است، به طوری که رمز اول کارت 
های بانک دی نیز همانند رمز دوم می تواند با 
انتخاب مشتری به صورت پویا و نه ایستا ارائه 

شود.
به این منظور، ســامانه »رمزساز دی« در 
اپلیکیشــن »دی جت«، خدمت فعالسازی 
»رمز اول« یکبار مصرف را به مشتریان معرفی 
می کند. در این ســامانه، کاربر می تواند تنها 
با فعال کردن گزینه »رمز اول کارت«، هر بار 

یک رمز اول ۴ رقمی جدید داشته باشد.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی 
گچساران؛

بانک اقتصادنوین در حساس  
ترین مقطع به یاری پروژه 

گچساران شتافت
مدیرعامــل بانک اقتصادنوین از ســایت 
پتروشــیمی گچســاران، یکی از مهم ترین 

پروژه های ملی و کالن کشور بازدید کرد.
به گزارش اقتصاد آنالین؛ علیرضا بلگوری، 
مدیرعامل بانک اقتصادنویــن در جریان این 
بازدید با اشــاره به اینکه پروژه پتروشــیمی 
گچساران از افتخارات صنعت کشور خواهد 
ود، گفت: پیشرفت هایی که در پتروشیمی  ب
اران حاصل شــده بســیار ملموس و  س چ گ

موجب مسرت و خوشحالی است.
او با تاکید بر اینکه حضور در کنار جهادگران 
عرصه صنعت در شرایط ســخت تحریمی، 
افتخــاری برای بانــک اقتصادنوین اســت، 
گفت: ماموریت و اســتراتژی ما در گروه مالی 
اقتصادنوین این اســت که تمام قد در خدمت 
شکوفایی تولید و اشتغال در جهت به حرکت 
درآمدن چرخ های اقتصادی کشــور باشیم و 
تامین مالی پروژه های بــزرگ ملی همچون 
پروژه های صنعت پتروشیمی در جهت تحقق 

همین هدف انجام شده است.
مدیرعامل بانــک اقتصادنویــن با تاکید 
بر اینکه آثار پروژه هایی که بــه تولید و رونق 
صادرات منجر می شــود بــرای آحاد جامعه 
ار ارزشــمند اســت، اظهار داشت: این  سی ب
پروژه ها ضمــن کمک به افزایش اشــتغال و 
محرومیت زدایی به تولید ملــی و تامین ارز 

موردنیاز کاالهای اساسی کمک می کنند.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین با بیان اینکه، 
متخصصان، مهندســان و کارگــران خدوم، 
نقش آفرینان اصلی پروژه گچساران هستند، 
افزود: امیدوارم به لطــف خداوند و همت این 
عزیزان شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر 

کشور باشیم.
در ادامه، مدیرعامل شــرکت پتروشیمی 
گچساران با اشاره به اینکه بانک اقتصادنوین 
در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس جایگاه 
ویژه ای دارد، گفت: سرآغاز هر پروژه و تحول 
عظیــم آن، تامین مالــی اســت و خانواده 
تروشــیمی گچســاران قدردان اعتماد و  پ
همراهی بانک اقتصادنوین اســت که در این 

مهم عملکردی فراتر از انتظار داشت.
مصطفــی حیدریان بــا بیــان اینکه در 
فروردین سال ۱۳۹۹ این سایت شرایط بسیار 
امطلوبی داشت، افزود: شــرایط به گونه ای  ن
بود که عملیات این ســایت متوقف شده بود 
و دوهزار و ۸۰۰ نفر نیروی کار این ســایت در 
آستانه بیکاری قرار داشتند اما از یک سال و نیم 
گذشته با حمایت به موقع بانک اقتصادنوین 
انقالبی در این مجموعه رخ داد و خوشبختانه 
امروز شاهد پیشرفت ۹۰درصدی این پروژه 
هستیم و از پایان سال جاری نیز بهره برداری 

از این پروژه به تدریج آغاز خواهد شد.
او همچنیــن گفت: بانــک اقتصادنوین با 
پویایی و چابکی و بدون بوروکراسی های رایج 
اداری به یاری ما آمد و این پروژه را نجات داد که 

جای تبریک و تشکر فراوان دارد.
مدیرعامل پتروشیمی گچساران با تاکید 
بر اینکه ورود بانک اقتصادنوین به طرح های 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ویژه 
به پروژه ملی گچساران بسیار هوشمندانه بود، 
بیان داشــت: این بانک با مشارکت سازنده در 
حساس ترین مقطع زمانی به یاری این پروژه 
شــتافت که قطعا  نتیجه آن برای هر دو طرف 

برد-برد خواهد بود.
گفتنی اســت، پتروشیمی گچســاران از 
مهم ترین پروژه های صنعت پتروشیمی است 
که نقش مهمی در تامین خوراک مجتمع های 
زیرمجموعه پتروشیمی باختر و مجتمع های 

پتروشیمی منطقه دنا دارد.

در مجلس رقم خورد؛
اعضای هیات رییسه کمیته 

تحقیق و تفحص از بانک های 
دولتی تعیین شدند

سید نظام الدین موســوی نماینده مردم 
هران در مجلس در اولین نشســت اعضای  ت
کمیته تحقیق و تفحص از بانک های دولتی به 

عنوان رییس این کمیته انتخاب شد.
ه گزارش اقتصاد آنالین به نقــل از ایرنا،  ب
در پی تصویب طــرح تحقیــق و تفحص از 
بانک های دولتی در صحن مجلس شــورای 
اسالمی هفته گذشته ۱۵ تن از نمایندگان به 
عنوان اعضای کمیته ایــن تحقیق وتفحص 

انتخاب شدند.
بنابر این گزارش، اعضای این کمیته تحقیق 
و تفحص ظهر امروز در اولین نشســت خود 
اعضای هیات رییسه کمیته را انتخاب کردند.

با رای اجماعی اعضای کمیته تحقیق و تفحص 
از بانک های دولتی سید نظام الدین موسوی به 
عنوان رییس، فتح اهلل توسلی و محمد علیپور 
رحمتی به عنوان نــواب رییس و محمدرضا 
دشــتی به عنوان دبیر این کمیتــه انتخاب 

شدند.
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یک نماینده مجلس عنوان کرد:
ادامه زیان خودروسازان 

در صورت عدم اصالح قیمت 
خودرو

در صورتــی که اقدامــی در ر اســتای 
اصالح قیمت خودرو صــورت نگیرد، زیان 
خودروســازان تا پایان ســال به ۱۰۵ هزار 

میلیارد تومان می رسد.
سخنگوی کمیســیون صنایع و معادن 
در تشریح نشســت فوق العاده کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس با حضور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، رئیس هیات عامل سازمان 
ایدرو، مدیرعامل ســایپا و قائم مقام اجرایی 
مدیرعامل ایــران خودرو بــه پایگاه خبری 
بازار سرمایه )سنا(، گفت: در پی افزایش ۱۸ 
درصدی قیمت خودرو نشســت فوق العاده 
کمیســیون صنایع و معادن با حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت برگزار و نمایندگان 
در این جلســه دیدگاه های خود را نسبت به 
این اقدام اعالم کردند. برای ارتقای کیفیت 
و جلوگیری از افزایش قیمــت باید واردات 
خودرو انجام شــود.روح اله عباس پور افزود: 
براساس گزارش ارائه شــده، در حال حاضر 
خودروســازان ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان 
انباشته و ۱۱۵ هزار میلیارد تومان به مردم، 

قطعه سازان و بانک ها بدهی دارند.
باســپور ادامه داد: وزیر صمت معتقد  ع
اســت در صورتی که اقدامی در راســتای 
اصالح قیمت خودرو صــورت نگیرد، زیان 
خودروســازان تا پایان ســال به ۱۰۵ هزار 

میلیارد تومان می رسد.
این نماینده مــردم در مجلس یازدهم با 
اشــاره به اینکه وزیر صمت در این نشست 
مطرح کرد که موافق واردات خودرو در سال 
آینده اســت، تصریح کرد: در این نشســت 
مقرر شــد کارگروهی مشــترک از اعضای 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا قیمت 
تمام شده تولید خودرو را آنالیز و هزینه های 
سربار آن را مشخص کنند، سپس درباره این 

موضوع تصمیم گیری خواهد شد.

یک عضو خانه ملت:
جهت گیری درست دولت 
برای تحول در بازار سرمایه

برای دستیابی به اهداف مورد نظر در بازار 
سرمایه باید جهت گیری ها درست و دقیق 
انجام تا ســرمایه های ســرگردان به بخش 

تولید و اشتغال هدایت شود.
ســخنگوی کمیســیون برنامه، بودجه 
و محاســبات مجلس با بیان این مطلب که 
جهت گیــری کلی بودجــه ای دولت خوب 
بود، به خبرنگار پایگاه خبری بازار ســرمایه 
)ســنا( گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم 
برای دولت در الیحه بودجه، بحث عدالت در 
پرداخت ها است که در این الیحه مورد توجه 
قرار گرفته اســت.جبار کوچکی نژاد افزود: 
بازار سرمایه یکی از بحث های اصلی و جدی 
رییس جمهور است به طوری که در بودجه 
سال آینده به صندوق تثبیت برای حمایت 
بیشــتر از بازار ســرمایه با اختصاص ردیف 
مستقل تاکید بسیار کرده است.وی در ادامه 
اظهار کرد: جایگاه بازار ســرمایه در اقتصاد 
کشور رشــد قابل توجهی پیدا کرده است، 
بنابراین، برای دستیابی به اهداف مورد نظر 
در بازار باید جهت گیری های درست و دقیق 
انجام و به منظور تحول در بازار، سرمایه های 
ســرگردان به بخش تولید و اشتغال هدایت 
شود.این نماینده دوره یازدهم مجلس بیان 
کرد: مدیران و مسئوالن کشور به ویژه دربازار 
سرمایه کار سختی را در پیش دارند اما با توجه 
به اینکه جهت گیری ها بســیار خوب است، 
می توان امید داشــت در آینده ای نزدیک، 
شاهد رشد اقتصادی کشــور در بخش های 
مختلف باشــیم.عضو کمیســیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
همچنین دربــاره تشــکیل صندوق های 
استانی در الیحه بودجه سال آینده، تصریح 
کرد: تشکیل این صندوق ها در بحث مربوط 
به اشــتغال اســتان ها می تواند بسیار موثر 
و مفید باشــد، همچنین انگیــزه ای برای 
اســتان ها برای فروش اموال و قدم برداشتن 

در این مسیر خواهد بود.

انتصاب سرپرست مدیریت 
نظارت بر نهادهای مالی

نوحی جایگزین فدایی شد
معاون اجرایی ســازمان بــورس و اوراق 
هادار طــی حکمی، سرپرســت مدیریت  ب
نظارت بر نهادهای مالــی را منصوب کرد.به 
گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه )سنا(، 
حســن فرج زاده دهکردی معاون اجرایی 
و عضو هیات مدیره ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، طی حکمی، رضا نوحی حفظ آبادی 
را به عنوان سرپرســت مدیریــت نظارت بر 
هادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار  ن

منصوب کرد.

خبر

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با اشاره به 
ضرورت ســاماندهی شــرکت های دولتی، گفت: 
هرچند بودجه شــرکت های دولتــی در بودجه 
عمومی کشور درج نمی شــود اما نتیجه عملکرد 
بودجه شــرکت های دولتی و بانک هــا در بودجه 
عمومی اثرگذار است به این معنا که اگر شرکت های 
دولتی ســودآور باشــند، در منابع بودجه عمومی 
کشور اثرگذار هستند و دست دولت بازتر می شود 
اما اگر این شــرکت ها زیان ده باشند، دست دولت 

بسته می شود.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت وگو با 
خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  با اشاره به ضرورت 
ساماندهی شــرکت های دولتی، گفت: آنچه اتفاق 
افتاده با انتظــار مجلس متفاوت اســت؛ گزارش 
دولت درباره بودجه شــرکت های دولتی در سال 
۱۴۰۱ مشابه سال های گذشــته است که البته ما 
انتظار داشتیم، دولت در الیحه بودجه  سال ۱۴۰۱ 
تغییرات مورد نیاز برای شرکت های دولتی را لحاظ 
کند البته باید به این موضوع نیز توجه کرد که از آنجا 
که دولت سیزدهم از اواسط تابستان امور را به دست 
گرفته، ممکن اســت زمان کافی بــرای انجام کار 
کارشناسی و دقیق برای بودجه شرکت های دولتی 

را نداشته است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اســالمی افزود: بودجه شــرکت های دولتی در 
بودجه عمومی کشور درج نمی شــود اما باید به 
این نکتــه توجه کرد که اگر دولــت برای بودجه 
شــرکت های دولتی کار کارشناســی و دقیقی 
انجام دهد، خروجی آن بر الیحه بودجه عمومی 
ثر مثبت دارد اما اگر وضعیت غیرکارشناســی  ا
باشــد، بر الیحه بودجه اثر منفی خواهد داشت. 

در واقع بودجه شــرکت های دولتــی بر الیحه 
بودجه کل کشــور موثر است اما در الیحه بودجه 

درج نمی شود.
نتیجه عملکرد بودجه شرکت های دولتی 

و بانک ها در بودجه عمومی اثرگذار است
وی اضافه کرد: دولت نباید در ارائه گزارش بودجه 
شــرکت های دولتی فقط به ارائه اطالعات بسنده 
کند، ارائه این اطالعات همانند آن است که فردی 
دچار عارضه باشد و فقط شرح حال وی نوشته شود، 
این شــرح حال دردی، دوا نمی کند بلکه باید برای 

آن، نسخه و راهکارهای درمانی در نظر و اجرا کرد.
این نماینده مردم در مجلــس یازدهم تصریح 
کرد: نتیجه عملکرد بودجه شــرکت های دولتی و 
بانک ها در بودجه عمومی اثرگذار اســت یعنی اگر 
شرکت های دولتی سودآور باشند، در منابع بودجه 
عمومی کشور اثرگذار است و دســت دولت بازتر 

می شود اما اگر این شرکت ها زیان ده باشند، هزینه 
مازاد بر بودجه عمومی خواهد بود و دســت دولت 
بسته می شــود. هرچند اعداد شرکت های دولتی 
در بودجه عمومی درج نمی شود اما اثرات آن وجود 

دارد.
گزارش مربوط به بودجه شــرکت های 
دولتی در سال 1401 تغییر چندانی با سنوات 

گذشته ندارد
پورابراهیمــی با بیان اینکه گــزارش مربوط به 
بودجه شرکت های دولتی در ســال ۱۴۰۱ تغییر 
چندانی با سنوات گذشــته ندارد، اضافه کرد: یکی 
از ظرفیت های مهم اصالح ساختار بودجه مربوط 
به ساماندهی بودجه شرکت های دولتی و بانک ها 

است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح 
راهکارهای ساماندهی شرکت های دولتی، توضیح 

داد: مجموعه هایی که حاکمیتی هستند اما تحت 
عنوان شرکت دیده شده و اساسا شرکت نیستند، 
باید از این فهرســت خارج و در ســرجمع بودجه 
عمومی کشور لحاظ شــوند؛ به طور مثال سازمان 
صداوسیما در این دسته قرار گرفته زیرا این سازمان 

شرکت و بنگاه نیست و ماموریت حاکمیتی دارد.
وی ادامه داد: برخی شرکت های دولتی نیازمند 
ادغام هســتند زیرا ماموریت آن ها در سازمان های 
مشابه وجود دارد، بنابراین دولت باید آن ها را ادغام 

و موضوع زیان ده بودنشان را ساماندهی کند.
این نماینــده مردم در مجلــس یازدهم با بیان 
اینکه حدود 6۰ درصد شرکت های دولتی زیان ده 
هســتند و در واقع نه تنها نفعی برای دولت ندارند، 
بلکه هزینه زا نیز هستند، ادامه داد: انحالل برخی 
از شرکت های دولتی نیز یکی از این راهکارها است 
به این معنا که ماموریت این شــرکت در ساختاری 

دیگری پیگیری شود.
مجلس به موضوع جراحی ساختار بودجه 

شرکت های دولتی ورود می کند
وی افــزود: برخــی از شــرکت های دولتــی، 
ظرفیت های مناسبی برای فعالیت های توسعه ای 
دارند که باید با برنامه های مشخص، این شرکت ها 

را پای کار آورد تا عملیاتی شوند.

رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس ادامه 
داد: مــا در مجلس، کمیســیون های تخصصی 
و کمیســیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
به موضوع جراحی ســاختار بودجه شرکت های 
دولتــی ورود وتصمیمات الزم را اخــذ کنیم اما 
نگران این هستیم که ممکن است دولت با برخی 
از احکام و پیشنهادات مجلس موافقت نکند که 

این موضوع، کار را سخت می کند.

برای سر وسامان دادن به بازار سرمایه، مسیرهای متنوع و متفاوتی 
همچون واریز منابع به صندوق تثبیت انتخاب شده که می تواند به رونق 

روز افزون آن کمک کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به اینکه رییس جمهوری بر صندوق تثبیت بازار سرمایه به 
منظور کمک به سرمایه گذاران بازار تأکید کرده است، به خبرنگار پایگاه 
خبری بازار سرمایه )سنا( گفت: خوشــبختانه اقدامات بسیار خوب و 
قابل توجهی به منظور بهبود بازار ســرمایه و رونق آن از سوی مدیران 
کشــور صورت گرفته اســت و با تاکید رییس جمهور، شاهد روزهای 

خوب در بازار سرمایه خواهیم بود.
بهروز محبی نجم آبادی عنوان کرد: دولت و مجلس به صورت جدی 
برای بهبود مسائل اقتصادی کشــور اقدام به اخذ تصمیم های جدی 
کرده اند و به طور قطع برای سر وســامان دادن به شرایط این روزهای 
بازار سرمایه و رونق آن در کشور، مسیرهای متنوع و متفاوتی انتخاب 

شده است.
وی یکی از مسیرهای حمایت از بازار سرمایه را از کانال واریز منابع 
ثابت به صنــدوق تثبیت برشــمرد و گفت: در الیحــه بودجه، ردیف 

مستقلی از سمت دولت برای صندوق تثبیت بازار در نظر گرفته شده 
است.

وی ادامــه داد: در بودجــه ۱۴۰۱، اقدامــات قابــل توجهی برای 
بخش های مختلف اقتصادی کشور به ویژه بازار سرمایه در دستورکار 
قرار گرفته است که امیدواریم گامی بزرگ در جهت شکوفایی اقتصاد 

کشور برداشته شود.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس 
تصریح کرد: مقابله با قیمت گذاری دستوری از جمله مسائلی است که 

می تواند اوضاع بسیاری از صنایع و کاالها را ساماندهی کند.
وی با اشاره به اینکه دولت و مجلس درصدد بهبود شرایط نابسامان 
اقتصادی هســتند، اظهار کرد: به طور قطع، بازار سرمایه یک فرصت 
بسیار ارزنده اســت اما باید اتفاق های خوبی برای همه مردم کشور که 

سهامدار عمده آن هستند، رقم بزند.
وی در ادامه صحبت های خود بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد 
و گفت: با توجه به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با دقت و وسواس 
بسیار عملیاتی شود، در حال حاضر تا پایان سال جاری تخصیص این 
ارز برای دارو، آرد و نان در نظر گرفته شــده است. این در حالی است که 
در سال آینده در صورت حذف ارز ترجیحی در حوزه نان، مردم با همان 
قیمت و با کارت خاصی که شارژ می شود نان را خریداری می کنند. اما در 
حوزه آرد، به صورت آزاد به مجموعه نانوایی ها تحویل داده می شــود و 

دولت مابه التفاوت آن را به طور مستقیم به نانوایی ها پرداخت می کند.
 محبی نجم آبادی خاطر نشان کرد: اگر قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی 
برای صنعت دارو حذف شود، الزم است بیمه های صددرصدی در کشور 
ایجاد و افراد تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و براساس کد ملی خود، دارو 

را تهیه و مابه التفاوت آن را از بیمه دریافت کنند.

در برنامــه هفتم توســعه دربــاره خــوراک پتروشــیمی ها، 
قیمت خوراک و حمایت هایی که الزم اســت از ســرمایه گذاران 
پتروشیمی ها، پترو پاالیشــی ها و صنایع پایین دستی به عمل آید، 

طرح های خوبی وجود دارد.
نایب رئیس کمیســیون انــرژی مجلس بــا بیان اینکــه نگاه 
کمیسیون انرژی بر حمایت از پتروشیمی ها و صنایع پایین دستی 
است، به پایگاه خبری بازار ســرمایه )سنا( گفت: تاکنون طرح های 
مختلفی به عنوان حمایت از پتروپاالیشی ها و بحث های مربوط به 
خوراک، تنفس خوراک، تســهیالت واگذاری زمین و مانند آن در 

کمیسیون انرژی مطرح شده است.
حجت االســالم موســی احمدی افزود: به طور قطــع در بحث 
نرخ خوراک، پیشــنهادها و راهکارهایی ارائه شــده و کمیته فنی 
کمیســیون انرژی در حــال بررســی راهکارهای آن اســت که 
امیدواریم طرح های مطرح شده به زودی در صحن مجلس شورای 

اسالمی بررسی و در کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مد نظر قرار 
گیرد.

وی در ادامه عنوان کرد: در برنامه هفتم توســعه درباره خوراک 
پتروشــیمی ها، قیمت خــوراک و حمایت هایی که الزم اســت از 
سرمایه گذاران پتروشــیمی ها، پترو پاالیشــی ها و صنایع پایین 

دستی به عمل آید، طرح های خوبی وجود دارد.
نماینده مردم شهرســتان های دیر، کنگان، جم و عســلویه در 
مجلس شورای اسالمی درباره پیش بینی پذیر بودن اقتصاد کشور 
اظهار کرد: با توجه به مســائل داخلی و بین المللی کشــور،  گاهی 
شوک و نوسان های داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور وارد می شود 
و با توجه به اینکه اقتصاد کشــور وابســته به تصمیــم های کالن 
دولتمردان شــده است، به نظر می رســد که اقتصاد کشور ما پیش 

بینی پذیر نباشد.
نایب رئیس کمیســیون انرژی مجلس توجه به افزایش تولید و 
هدایت نقدینگی های سرگردان به ســمت تولید را خواستار شد و 
افزود: در شــرایط کنونی کــه تحریم ها و فشــارهای بین المللی 
باعث ایجاد مشــکالت داخلی و اقتصادی شــده است، همگرایی و 
هماهنگی دولت و مجلس می تواند در حل مشــکالت و جلوگیری 

از بحران موثر باشد.

با توجه به اینکه قانون بودجه یک ساله است و سه 
ماه تا پایان سال ۱۴۰۰ نمانده است، تغییر و یا اصالح 

نرخ خوراک مد نظر نیست.
سخنگوی کمیســیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی با بیان اینکــه صنعت پتروشــیمی در 
زمان تحریم، ارزآوری خوبی برای کشــور دارد و 
از مزایای مهم اقتصادی محســوب می شــود، به 
خبرنگار پایگاه خبری بازار ســرمایه  گفت: یکی از 
چالش های مهم این صنعت بــرای اکنون و آینده 

بحث تأمین خوراک یا همان گاز طبیعی اســت، 
بنابراین نیاز روزافزون صنعت پتروشــیمی به گاز 
طبیعی به عنوان خــوراک، یکــی از چالش های 

پیش روی این صنعت است.
مصطفی نخعی افزود: نرخ گاز و خوراک و سوخت 
برای پاالیشگاه ها، پتروشیمی ها و صنایع فوالدی و 
ســیمانی برابر بندهایی که در تبصره های مختلف 
قانون بودجــه ۱۴۰۰ وجود داشــت، تغییرات قابل 
توجهی نسبت به ســال های گذشته داشت و برخی 

مواقع عنوان می شد با توجه به افزایش نرخ، حاشیه 
ســود شــرکت ها را به مخاطره می انداخت و حتی 

هزینه ها را هم پوشش نمی داد.
نماینده مــردم نهبندان و سربیشــه در مجلس 
شورای اسالمی گفت: طی بررسی های کارشناسی 
در کمیســیون انرژی، با توجه به اینکه قانون بودجه 
یک ساله است و ســه ماه تا پایان سال ۱۴۰۰ نمانده 
است، تغییر و یا اصالح نرخ خوراک مد نظر نیست زیرا 
تبدیل به قانون شده است و باید تا پایان سال اجرایی 

شود.
عضو مجمع نمایندگان اســتان خراسان جنوبی 
در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: هرگونه تغییر 
نرخی برای سال ۱۴۰۱ مستلزم بودجه اعالمی دولت 
است که تاکنون خبری مبنی بر  افزایش نرخ خوراک 

پتروشیمی ها گرفته نشده است.
این نماینده مجلــس ادامه داد: تاکنون راجع 
ین مسائل، جلســه ای در کمیسیون برگزار  به ا

نشده است.

نسخه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای ساماندهی شرکت های دولتی؛ 

از ادغام و انحالل تا ظرفیت های مناسب برای فعالیت های توسعه ای برخی شرکتها
تشریح اثرگذاری بودجه شرکت های دولتی بر بودجه عمومی

یک نماینده مجلس:

واریز منابع به صندوق تثبیت بازار با جدیت دنبال می شود

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس:

نرخ خوراک پتروشیمی ها در بودجه ۱۴۰۱مشخص می شود

یک نماینده مجلس؛
نرخ خوراک پتروشیمی ها تغییر نمی کند

انتظار می رود بازار ســرمایه در جهت رونــق، گام های مهمی 
برداشته و اعتماد را دوباره به ســرمایه گذاران و سهامداران خرد 

برگرداند.
نماینده مردم خــاش، میرجاوه، تفتــان و بخش های کورین و 
نصرت آباد درباره حمایت های دولت و مجلس شــورای اسالمی از 
بازار ســرمایه به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( گفت: 

خوشــبختانه در الیحه بودجه ۱۴۰۱ بر بازار سرمایه و حمایت از 
سهامداران تاکید بسیار و راهکارهای قابل توجهی در جهت بهبود 

شرایط پیشنهاد شده است.
اسماعیل حســین زهی اظهار کرد: نمایندگان مجلس همیشه 
درصدد رونق بازار سرمایه هستند و انتظار می رود بازار سرمایه نیز در 
جهت رونق خود گام های مهمی برداشته و اعتماد را دوباره به سرمایه 

گذاران و سهامداران خرد برگرداند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: به 
طور قطع تقویت صندوق تثبیت برای حمایت از بازار سرمایه اقدامی 

مثبت و اثرگذار بر روند فعلی بازار سرمایه است.
حسین زهی افزود: امیدواریم کمیســیون های مختلف مجلس 

بتوانند با راهکارهای مناسب به رونق اقتصاد کشور کمک کنند.

یک نماینده مجلس؛ بودجه ۱۴۰۱ حامی بازار سرمایه است استقبال نمایندگان مجلس از 
الیحه بودجه؛

کاهش مالیات بر تولید به 
نفع بازار سرمایه است

کاهــش ۵ درصدی مالیــات بر تولید 
می تواند به نفع تولید کشور و بازار سرمایه 
باشد زیرا یکی از شاخص های مجلس این 
است که بیشترین حمایت را از تولید داشته 
باشد و مانع داللی و سفته بازی و خدمات 

غیرمولد در کشور شود.
نایب رییــس کمیســیون اجتماعی 
مجلس شــورای اســالمی دراین باره به 
خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، 
گفت: در الیحه بودجه ۱۴۰۱ توجه خوبی 
به بازار ســرمایه شده و چشــم انداز بازار 
ســرمایه از دریچه بودجه مثبت ارزیابی 
می شود و کاهش ۵ درصدی مالیات یکی از 
نقاط قوت بودجه ۱۴۰۱ است که می تواند 
به رشــد و تقاضای فعالیت تولیدی کمک 
کند و مانع داللی و ســفته بازی و خدمات 

غیرمولد در کشور شود.
علی بابایی در ادامه افــزود: واریز منابع 
مســتقل به صندوق تثبیت بازار در الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ یکــی از بهترین اتفاق های 
بودجه اســت، واریز منابع به این صندوق 
یکی از حلقه های مفقوده و چندین ســاله 
بوده که می تواند بهترین حمایت را از بازار 

سرمایه و سهامداران داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اســتفاده از صندوق 
تثبیت در بازار ســرمایه کار بسیار خوبی 
است و استفاده از منابع این صندوق نقاط 

مثبتی را به همراه دارد.
نماینده مردم ســاری و میاندورود در 
ادامه دربــاره برخی ابعــاد الیحه بودجه 
۱۴۰۱ عنــوان کرد: هنــوز ابعاد مختلف 
برخــی قضایــا در بودجــه ۱۴۰۱ برای 

نمایندگان مشخص نیست.
وی ادامه داد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
تمام متغیرها نسبت به چند سال گذشته، 
تغییر می کند و بــا توجه بــه اینکه روند 
توسعه اقتصادی کشور به ویژه بازار سرمایه 
ارتباط تنگاتنگی با بازار ارز دارد، جزئیات 
این بند باید بــرای مجلس ملموس و قابل 

تحلیل شود.
بابایی در پایان خاطر نشان کرد: قضاوت 
قبل از بررســی الیحه زود اســت و به نظر 
می رسد پیدایش و ظهور هشدار هایی در 
بودجه ۱۴۰۱ به نفع بــازار و یا بر علیه بازار 

سرمایه نیاز به بررسی بیشتر دارد.

حمایت همه جانبه مجلس 
از بازار سرمایه

ــا کمــک بــازار ســرمایه می توان  ب
سرمایه های ســرگردان در دست مردم را 
جمع آوری و به ســوی امور مولد هدایت 

کرد.
ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی 
مجلس شــورای اســالمی دربــاره بازار 
ســرمایه و حمایت از آن از ســوی دولت و 
مجلس به خبرنــگار پایگاه خبــری بازار 
ســرمایه )ســنا( گفت: تاکنون مجلس 
شــورای اســالمی حمایت های بسیاری 
از بازار ســرمایه به منظور بهبود شرایط و 
حمایت از ســهامداران خرد انجام داده و 
بر این باور اســت که هر کاری بدون برنامه 
و سیاســت گذاری منطقــی و درســت، 
آســیب های جدی به بازار و اقتصاد کالن 

کشور وارد خواهد کرد.
غالمرضا مرحباء دربــاره فروش اوراق 
بدهی توســط دولت، افــزود: در صورت 
کاهش فروش اوراق بدهی توسط دولت به 
منظور کســب درآمد بیشتر، بازار سرمایه 
تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین، اگر دولت 
قرار است اوراق منتشر کند، بانک مرکزی 
نباید در آن زمان سیاســت انقباضی پولی 
انجام دهد. از طرف دیگر، بانک مرکزی باید 
به عنوان بازارگــردان اوراق دولتی در بازار 

سرمایه فعال باشد.
وی در ادامه با اشــاره به موضوع طرح 
تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق 
بهادار، عنــوان کرد: این طــرح در صحن 
اصلی مجلس تصویب و کارهای مقدماتی 
آن انجام شــده و زمانی که تبدیل به قانون 
شــود، طی یکی دو هفته آینده تحقیق و 
تفحص از کل بازار ســرمایه انجام خواهد 

شد.
نماینده مردم آستارا عنوان کرد: یکی از 
دغدغه های نمایندگان مجلس، عملکرد 
درست دســتگاه ها و نهادهای مالی است. 
بنابراین، در راستای بهبود شرایط و رونق در 
فعالیت های مربوط به بازار و اعتماد سازی 
بیشــتر، باید نظارت کاملی از عملکردها 

صورت گیرد.
وی تاکید کرد: با کمک بازار ســرمایه 
توان سرمایه های سرگردان در دست  می 
مردم را جمع آوری و به ســوی امور مولد 
هدایت کرد تا باعث رونق تولید و کســب و 

کار بیشتر در کشور شود.
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  سال هفتم

فرابورس

در جریان معامالت امروز، )چهارشــنبه، بیست و چهارم آذر 
ماه( شاخص کل فرابورس با کاهش ۲۰ واحد به رقم ۱۸ هزار و 

۵۷۰ واحد رسید.
به گــزارش پایــگاه خبری بــازار ســرمایه )ســنا(، برپایه 
معامــالت آخرین روز هفتــه در فرابورس ایــران، بیش از یک 
میلیارد و ۷۰۸ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 

۲۳ هزار و ۴۹۹ میلیارد ریال دادوستد شد.
در جریــان معامــالت امــروز فرابــورس ایران، شــرکت 
پتروشــیمی زاگرس با ۲۵ واحد، شــرکت پلیمر آریا ساسول 
با 6.۵ واحد، شــرکت تولیدات پتروشــیمی قائــد بصیر با ۴.6 
واحد، شــرکت صنایع مادیران با ۳.۵۸ واحد و شــرکت تولید 
برق عسلویه مپنا با ۲.6۳ واحد بیشــترین تاثیر مثبت را بر رشد 

شاخص داشتند.
در مقابل، گروه ســرمایه گذاری میراث فرهنگی با ۱۸ واحد، 
شــرکت آهن و فوالد ارفع با ۴.۹۳ واحد، سنگ آهن گهرزمین 
با ۴ واحد، شــرکت فوالد هرمزگان جنوب با ۳.۵ واحد و شرکت 
تولید نیروی بــرق دماوند با ۳ واحد بیشــترین تاثیر منفی را بر 

شاخص فرابورس داشتند.

۱.۷ میلیارد برگه بهادار در آیفکس دست به دست شد
خبرمیز خبر 

رئیس اداره بازار مشتقات 
فرابورس ایران خبر داد

انتشار قراردادهای اختیار 
معامله برای دو صندوق 

سرمایه گذاری
رئیــس اداره بازار مشــتقات فرابورس از 
راه انــدازی دو قــرارداد آپشــن جدید روی 
دو صندوق ســرمایه گذاری طــی روزهای 
آینده خبــر داد و گفت: البته بــرای این بازار 
قدشــوندگی و ورود نقدینگی های بیشتر  ن

مهمتر از افزایش تعداد نمادهاست.
رئیــس اداره بازار مشــتقات فرابورس از 
انتشــار دو قرارداد اختیار معامله دیگر روی 
واحدهای دو صندوق ســرمایه گذاری طی 

روزهای آتی خبر داد.
به گزارش مدیریــت ارتباطات فرابورس 
ران، سپیده رســتمی نیا رئیس اداره بازار  ی ا
مشــتقات فرابورس در گفت و گو با بورسان 
از راه انــدازی دو قرارداد آپشــن جدید روی 
دو صندوق ســرمایه گذاری طــی روزهای 
آینده خبــر داد و گفت: البته بــرای این بازار 
قدشــوندگی و ورود نقدینگی های بیشتر  ن

مهمتر از افزایش تعداد نمادهاست.
وی با اشاره به اینکه شــنبه برای اولین بار 
روی واحدهای یک صندوق  سرمایه گذاری 
قابل معامله )ETF(، قــرارداد اختیار خرید 
و فــروش منتشــر شــد، گفت: بر اســاس 
برنامه ریزی ها قرار اســت برای هر سه گونه 
صندوق های با درآمد ثابت، مختلط و سهامی 

آپشن منتشر شود.
رســتمی نیا در پاســخ به این پرسش که 
شرایط انتشار آپشن روی صندوق ها چگونه 
است و صندوق ها باید چه فاکتورهایی برای 
این موضوع داشته باشند، گفت: چند فاکتور 
مدنظر است اما مهمترین مســاله این است 
که مدیــر صندوق نقش حامی و پشــتیبان 
آپشــن های خود را بپذیرد و تعهــد کند. در 
واقع زمانی که مدیر صندوقــی بتواند نقش 
بازارگردانی بــرای قراردادهای اختیار خرید 
و فروش را ایفا کند می توان از نقدشــوندگی 

صندوق اطمینان حاصل کرد.
وی موضــوع دوم را تعــداد دارنــدگان 
واحدهــای صندوق های ســرمایه گذاری 
دانســت و افــزود: هرچه تعــداد دارندگان 
واحدهای یک صندوق سرمایه گذاری بیشتر 
باشد، نقدشوندگی برای قراردادهای اختیار 
خرید و فروش آن صنــدوق افزایش خواهد 
یافت.رستمی نیا در ادامه تصریح کرد: به طور 
کلی مانع خاصی برای صندوق ها در خصوص 
انتشــار قراردادهای اختیــار خرید و فروش 
وجود ندارد و اگــر مدیر صندوق تقاضای این 
موضوع را داشته باشد، فرابورس شرایط آن را 

فراهم می کند.
رئیس اداره بازار مشــتقات فرابورس در 
خصــوص محدودیت هــای معامالتی این 
قراردادها گفت: از آنجا که این بازار هنوز عمق 
کافی ندارد به وضع محدودیت هایی نیاز است 
اما در ابتــدای کار فعــال محدودیت خاصی 

وجود ندارد.

با به کارگیری روش »حراج« 
میسر می شود؛

گامی به سمت عادالنه تر 
شدن فرآیند عرضه های اولیه

از آنجایــی که حضور هیجانــی برخی از 
اشخاص در طول ساعت معامالت گاه سبب 
برهم ریختن سمت عرضه و تقاضا می شود، 
به کارگیری روش حراج در عرضه های اولیه، 
سبب تقویت و توسعه سرمایه گذاری به روش 
غیرمستقیم خواهد شد؛ به طوریکه به مرور 
زمان شــاهد به تعادل رسیدن بازار در سمت 
عرضه و تقاضا خواهیم بود.به گزارش پایگاه 
خبری بازارسرمایه )سنا(، نخستین روز هفته 
جاری یعنی بیستم آذر ماه، برای نخستین بار 
شاهد انجام عرضه اولیه به روش »حراج« در 
ماد »سغدیر« در بازار دوم فرابورس بودیم.  ن
از ویژگی های این عرضه، عمومی نبودن آن 
و تخصیص آن تنها به ســرمایه گذاران واجد 
شــرایط، یعنی صندوق های سرمایه گذاری 
قابل معاملــه و صندوق های مشــترک بود.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری »مدیریت 
ســرمایه مدار« در گفــت و گو بــا خبرنگار 
)ســنا(، انجام عرضه اولیه بــه روش حراج را 
اقدامی مثبت دانســت و افزود: با بررســی 
سابقه بازارهای ســهام در کشورهای دیگر، 
مشاهده می شود که آنها اغلب از روش حراج 
در عرضه های اولیه خود اســتفاده می کنند.
یاور میرعباسی در خصوص مزایای این روش 
تصریح کرد: در این روش، ارزش گذاری قیمت 
یک سهم به طرز صحیح تری انجام می شود. 
پیش از این رفتارهای هیجانی در روش های 
عرضه اولیه بیشــتر امکان بروز داشــت که 
به ســبب آن احتمال ارزش گــذاری به طور 
دقیقتر کمتر بود. از طرفی دیگر به کارگیری 
این روش بــرای عرضه های اولیه، به ســبب 
کنترل رفتارهای هیجانی در بازه میان یا بلند 
مدت می تواند ثبات رفتاری را به بازار سرمایه 

بازگرداند.

پذیره نویسی موفق بیمه زندگی 
کاریزما امروز در فرابورس

 »کاریز« دو دقیقه ای
 فروش رفت

پذیره نویســی بیمه زندگــی کاریزما از 
صبح روز جاری در فرابورس آغاز شد و قرار 
بود حداکثر تا ۱۵ روز ادامه داشته باشــد اما 
به دنبال اســتقبال بازار از این شرکت بیمه 
تخصصی تعداد ۷۲۰ میلیون ســهم آن در 

۱۳۰ ثانیه فروش رفت.
صبح روز جاری پذیره نویســی سهام در 
دست انتشار شــرکت بیمه زندگی کاریزما 
در فرابورس آغاز شد که در ۱۳۰ ثانیه تعداد 
۷۲۰ میلیون برگه سهام این شرکت بیمه ای 

فروخته شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس 
ایران، پذیره نویسی بیمه زندگی کاریزما از 
صبح روز جاری در فرابورس آغاز شد و قرار 
بود حداکثر تا ۱۵ روز ادامه داشــته  باشد اما 
به دنبال اســتقبال بازار از این شرکت بیمه 
تخصصی، ۷۲۰ میلیون ســهم آن در ۱۳۰ 

ثانیه فروش رفت.
گفتنی است نزدیک به چهار برابر حجم 
عرضه برای خرید برگه های سهام »کاریز« 
در پذیره نویســی تقاضا ثبت شد و بالغ بر ۲ 
میلیارد و ۷۱۲ هزار سرمایه گذار حقیقی و 
حقوقی در صف خرید این پذیره نویسی قرار 
گرفتند.با توجه به استقبال گسترده بازار از 
پذیره نویسی »کاریز« تخصیص به کدهای 
متقاضی با اولویت بر زمان ثبت ســفارش 
انجام شــد و قیمت هر برگه پذیره نویسی 
این بیمــه ۵۰۰ ریال بــود.در همین رابطه 
روز گذشــته عباس اسالمی نماینده هیات 
موســس بیمه زندگی کاریزما در نشست 
خبری گفته بود: پذیره نویســی شــرکت 
بیمه  زندگی کاریزما با سرمایه ۲۴۰ میلیارد 
تومان انجام خواهد شد و ۷۰ درصد سرمایه 
توسط هیئت موسس تعهد شده است.وی 
با اشاره به اینکه این بیمه درحوزه بیمه های 
زندگی فعالیت می کند، تاکید داشت: بیمه 
زندگی کاریزما ســومین شرکت تخصصی 
در صنعت بیمه است، این ساختار تخصصی 
به مجموعه بیمه کاریزما اجازه می دهد در 
فعالیت ها و رشــته های تخصصی متنوع 

فعالیت کند.

با مصوبه هیات مدیره بانک 
مسکن محقق شد

قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
در سراشیبی ریزش

به گفته بشــیری بر اســاس تمهیدات 
بانک مسکن در زمینه کاهش ۵۰ درصدی 
اوراق تسه مورد نیاز برای دریافت تسهیالت 
مسکن این بانک روز جاری شاهد آن بودیم 
که اوراق تســه در اکثریت قریــب به اتفاق 
نمادها با صف فروش مواجه شــد و متعاقب 
آن کاهش چشــمگیری در قیمت پایانی 
این اوراق به ثبت رسید.سرپرست معاونت 
توسعه کسب وکار فرابورس ایران از اجرایی 
شــدن مصوبه هیات مدیره بانک مســکن 
برای حمایت از متقاضیان تسهیالت خرید 
مسکن و تاثیر آن بر کاهش قیمت اوراق تسه 
خبر داد و گفت: با تمهیدات صورت گرفته 
از ســوی این بانک شاهد کاهش چشمگیر 
یمت پایانی اوراق تسه در معامالت امروز  ق
در فرابورس ایران بودیم.به گزارش مدیریت 
ارتباطــات فرابورس ایران، ندا بشــیری به 
مصوبه هیات مدیره محترم بانک مســکن 
برای حمایــت از متقاضیــان خرید امتیاز 
تسهیالت مسکن اشــاره کرد و در این باره 
توضیح داد: بر اســاس مصوبه هیات مدیره 
بانک مسکن و با هدف تقویت قدرت خرید 
و کاهش بهای تمام شــده تسهیالت، از ۲۳ 
آذرماه تا ۲۵ دی ماه تعــداد اوراق الزم برای 
خرید امتیاز اوراق گواهی حق تقدم استفاده 
از تسهیالت مســکن و همین طور جعاله 
تعمیرات مسکن، به نصف کاهش پیدا کرد.
به گفته بشــیری بر اســاس این تمهیدات 
روز جاری شــاهد آن بودیم که اوراق امتیاز 
تســهیالت مســکن این بانک در اکثریت 
قریب به اتفاق نمادها با صف فروش مواجه 
شــد و متعاقب آن کاهش چشمگیری در 
قیمت پایانی این اوراق به ثبت رسید.او برای 
توضیح بیشتر درباره میزان اوراق موردنیاز 
برای خرید مســکن گفت: به عنوان مثال 
مطابــق اطالعیه فرابورس در تاریخ ســوم 
مهر ۱۴۰۰، می توان بــرای خرید انفرادی 
مسکن در شهر تهران معادل ۲۰۰ میلیون 
تومان و برای جعاله تعمیرات نیز معادل ۸۰ 
میلیون تومان تســهیالت دریافت کرد. با 
توجه به اینکه هر ورقه از تسه ها، بیانگر حق 
دریافت ۵۰۰ هزار تومان وام است، بنابراین 
برای وام خرید مسکن، متقاضیان باید تعداد 
۴۰۰ ورقه و برای وام جعالــه نیز ۱6۰ ورقه 
تســه از بازار تهیه می کردند.به گفته او اما با 
مصوبه فعلی این میزان نصف شده است و به 
۲۰۰ ورقه برای وام خرید و ۸۰ ورقه برای وام 

جعاله کاهش یافته است.

نماد شرکت سیمانی در بازار دوم فرابورس گشایش یافت

سهم ۱6 درصدی »ساروج« از فروش کلینکر صادراتی کشور
مدیرعامل شرکت بین المللی ساروج بوشهر به مسیر این شرکت در 
پیدا کردن بازارهای فروش اشاره و اظهار کرد: ســاروج ابتدا بر بازارهای 
داخلی متمرکز بود و از سال ۹۲ وارد بازار صادرات شد. در حال حاضر ۱6 
درصد از سهم صادرات کلینکر کشور متعلق به ساروج است و بیش از ۸۰ 

درصد محصوالت شرکت صادر می شود.
گشایش نماد سهام شرکت بین المللی ساروج بوشهر با نماد »ساروج« 
امروز در فرابورس انجام شد و این شرکت از بازار پایه به بازار دوم با کشف 

قیمت هر سهم ۱6 هزار و ۴۵ ریال ارتقا یافت.
به گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، در این مراســم مهدی 
تابش مدیرعامل شرکت بین المللی ساروج بوشهر به تاریخچه  این شرکت 
اشاره و عنوان کرد: وجود اسکله  آسیای آرام با دو ظرفیت ۵ و ۵۰ هزار تنی 

تلنگری بر شکل گیری ساروج است.
طبق گفته  مدیرعامل ســاروج، ایــده احداث کارخانه ســیمان در 
مجاورت این اسکله در سال ۱۳۷۷ شکل گرفت؛ عملیات اجرائی ساخت 
کارخانه نیز در سال ۱۳۸۲ رقم خورد و در سال ۱۳۸۸ هم زمان با خودکفا 

شدن ایران در تولید سیمان، این کارخانه به بهره برداری رسید.
تابش در ادامه به مســیر این شــرکت در پیدا کردن بازارهای فروش 
اشاره و اظهار کرد: ساروج ابتدا بر بازارهای داخلی متمرکز بود و از سال ۹۲ 
وارد بازار صادرات شد. در حال حاضر ۱6 درصد از سهم صادرات کلینکر 
کشور متعلق به ساروج است و بیش از ۸۰ درصد محصوالت شرکت صادر 

می شود.
او با اشاره به موقعیت جغرافیایی این کارخانه گفت که ظرفیت تولید 

روزانه 6 هزار تن کلینکر با یک کوره در ساروج وجود دارد.

تابش در ادامه صحبت هایش در خصوص سرمایه این شرکت عنوان 
کرد: ساروج با سرمایه ۱۰ میلیون تومانی تاسیس شد و اکنون سرمایه  اش 
به ۱۳۴ میلیارد تومان رسیده اســت. همچنین افزایش سرمایه از محل 

سود انباشته نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل ســاروج در خصوص ظرفیت ســاالنه تولید این واحد 
عنوان کرد: اکنون ظرفیت تولید ۱ میلیــون و ۷۵۰ هزار تن کیلنکر 
و 66۰ هزار تن ســیمان در ســال وجود دارد. همچنین در مجموع 
ظرفیت صادرات ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن محصــول تولیدی از این 

شرکت فراهم است.
تابش با اشاره به ســودآوری خوب این شرکت در فاصله  سال های ۹6 
تا ۹۹ گفت: درحالی که سود این شــرکت در سال ۹6 معادل ۲۴ میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است، این ســود با رشدی ۱۰۰۰ درصدی در 
سال ۹۹ به ۲6۸ میلیارد تومان رسیده است. در سال مالی جاری نیز رشد 
۱۳ درصدی سود را داریم به نحوی که ۱۳ درصد به سود خالص شرکت 

نسبت به سال گذشته افزوده می شود.
مدیرعامل شــرکت ســاروج در ادامه به بدهی های این شرکت و نیز 
معافیت های مالیاتی آن اشاره کرد و گفت: ساروج در حال حاضر اقساط 
معوق و بدهی سررسیدشده ندارد و دوره استمهال بدهی ارزی آن نیز از 

طرف بانک ملی از ۳ به 6 سال افزایش یافته است.
تابش با اشاره به نزدیکی کارخانه  ســاروج به تاسیسات گازی پارس 
جنوبی عنوان کرد: پیگیر این موضوع هستیم که بتوانیم برای گاز مصرفی 

و همچنین نیروگاهی که خواهیم داشت از گازهای فلر استفاده کنیم.
ارزآوری قابل توجه ساروج در بازارهای صادراتی

در بخش دیگری از این نشســت، حســام الدین جعفری مدیرعامل 
کارگزاری بانک ملی به عنوان مشاور پذیرش شرکت ساروج در بازار دوم 
فرابورس، ساروج را شرکت سیمانی متفاوت و منحصربه فرد معرفی کرد 
که مهم ترین مزیت آن محل قرارگیری کارخانه کنار آب های خلیج فارس 

با اسکله  اختصاصی است.
جعفری ســاروج را دارای ســهم یک درصدی از صادرات کلینکر در 
جهان و سهم ۱6 درصدی از صادرات این محصول در ایران عنوان کرده و 
گفت: ارزآوری این شرکت قابل توجه است و در 6 ماهه نخست سال مالی 

جاری صادرات ۱۲ میلیون دالری داشته است.
مدیرعامل کارگزاری بانک ملی با اشاره به اینکه گازهای فلر ۲۰۰ متر 
با این مجموعه فاصله دارند ابراز امیدواری کرد که شرایط برای استفاده 

ساروج از این گازها فراهم شود.
جعفری از سریالنکا، هند، قطر، چین، عمان، هند و بنگالدش به عنوان 
مقاصد صادراتی ســاروج نام برده و اظهار امیدواری کرد که این مقاصد 

توسعه یابند.
مشاور پذیرش ساروج در بازار دوم فرابورس با اشاره به رشد قابل توجه 
فروش این شرکت در سال های اخیر عنوان کرد: فروش سال ۹۷ ساروج 
معادل ۲۰۰ میلیارد تومان، ســال ۹۸ معادل ۴۰۰ میلیارد تومان و سال 
۹۹ معادل 6۰۰ میلیارد تومان بوده است درحالی که فروش 6 ماهه سال 
جاری نیز ۳۳۰ میلیارد تومان بوده و فــروش ۹ ماهه نیز به ۵۳۵ میلیارد 

تومان رسیده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد که با حل شــدن مشــکل اســتفاده از 

گازهای فلر پایداری تولید این شرکت بیشتر شود.

مدیر نهادهــای مالی فرابورس ایــران افزایش 
دسترســی عادالنه بــه منابــع مالــی را یکی از 
ویژگی های مهــم روش کرادفاندینــگ معرفی و 
عنوان کرد: با توجه به اینکه این روش مبتنی برای 
فضای الکترونیک اســت، توزیع طرح ها عادالنه تر 
شــده و فرصتی را در اختیار کسب و کارهای خارج 

از تهران قرار می دهد.
نشســت خبری طرح های تأمین مالی جمعی 
سکوهای کارن کراد، دونگی و ققنوس ویژه برنامه 
تلویزیونی کارویا در فرابورس برگزار شــد. در این 
نشست مدیر نهادهای مالی فرابورس ایران، مدیر 
امور مجامع و صندوق های صندوق سرمایه گذاری 
نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، مدیرعامل 
ســامانه تأمین مالــی و ســرمایه گذاری کارن، 
مدیرعامل پلتفرم دونگــی و قائم مقام مدیرعامل 
شــرکت ققنوس به تشریح سیاســت ها، اهداف و 
عملکرد مجموعه خود در ارتباط با طرح تأمین مالی 

جمعی پرداختند.
به گزارش مدیریت ارتباطــات فرابورس ایران، 
عارف علیقلی پور مدیر نهادهای مالی فرابورس ایران 
با ارائه  آماری از طرح های تأمین مالی شده به روش 
کرادفاندینگ عنوان کرد: تاکنــون ۱۱ طرح روی 
سکوها تأمین مالی شــده اند و از میان این طرح ها، 
۱۰ طرح در دریافت منابع موفــق بوده و یک طرح 

ناموفق عمل کرده  است..
او با اشاره به اینکه به این ترتیب ۱۸-۱۷ میلیارد 
تومان سرمایه به سمت اقتصاد شرکت های کوچک 
و متوســط )SME( هدایت  شده اســت، گفت: از 
طرفی اهمیت دارد که ســرمایه گذاران به ریسک 
هر طرح نیــز توجه کنند از ایــن رو به همه توصیه 
می کنیم که حتما طرح را مطالعه کرده و نسبت به 

ریسک ها اشراف داشته باشند.
مدیر نهادهــای مالی فرابورس ایــران در ادامه 
افزایش دسترســی عادالنه به منابــع مالی را یکی 
از ویژگی های مهــم روش کرادفاندینگ معرفی و 
عنوان کرد: با توجه به اینکه این روش مبتنی برای 
فضای الکترونیک اســت، توزیع طرح ها عادالنه تر 
شــده و فرصتی را در اختیار کسب و کارهای خارج 

از تهران قرار می دهد.

نگران اصل سرمایه نباشید!
سپس ســیاوش صمیمی مدیر امور مجامع و 
صندوق های ســرمایه گذاری صنــدوق نوآوری و 
شکوفایی ریاست جمهوری در بخش دیگری از این 
نشست، صحبت  هایش را با اشاره به اهمیت تأمین 
مالی در فلسفه شکل گیری این صندوق آغاز کرده و 
گفت: از آنجا  که پروژه ها در روش تأمین مالی جمعی 
الزاما تضمیــن موفقیت ندارند، ما اصل ســرمایه  

سرمایه گذارها را بیمه می کنیم.
او در ادامه عنوان کرد: اگر پروژه ای به سود رسید، 
سود تقسیم می شود، در غیر این حالت ما وارد عمل 
می شــویم و با چند روش اقدام به پرداخت سرمایه 

اولیه می کنیم.
مدیر امور مجامع و صندوق های سرمایه گذاری 
صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهوری 
با اشــاره به اینکه ما بــاری را روی دوش متقاضی 
نینداخته ایم گفت: اگر متقاضی در پروژه شکست 
خورد و شکست ناشی از تخلف نبود بار مالی متوجه 

این شرکت نخواهد بود.
او با توجه به تخصص نیروهای فعال در سکوها 
ابراز امیدواری کرد که سود به حوالی همان رقمی 

که روی سکو اعالم  شده است، برسد.
صمیمی با اشاره به اینکه در طرح های مسابقه 
کارویا بیشــترین رقمی که جمع شــده اســت ۴ 
میلیارد تومان و کمترین رقم ۳۰۰ میلیون تومان 
بوده اســت برآورد کرد که در مجموع در این برنامه 
بیش از ۵۰ میلیارد تومان تأمین مالی صورت بگیرد.

فرصت اکوسیستم دانش بنیان برای بازار 
سرمایه

ســخنران بعدی این نشســت علــی عمیدی 
مدیرعامل ســامانه تأمین مالی و سرمایه گذاری 
کارن بود. عمیدی با اشاره به تاریخچه فعالیت این 
سامانه از ســال ۱۳۹۷ عنوان کرد: تاکنون بالغ بر 
۱۵۰ مورد سرمایه گذاری را انجام داده ایم و با ۵۰۰۰ 
کارآفرین در ارتباط بوده و ۱۸۰۰-۱۷۰۰ کسب و 

کار را ارزیابی صالحیت کردیم.
طبق گفته  مدیرعامل کارن نتیجه  این فعالیت ها 
۳۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی اســتارتاپی بوده 

است.

عمیدی در ادامه مشارکت در تأمین مالی جمعی 
به عنوان یکی از ابزارهای تأمیــن مالی را از اهداف 
همیشگی کارن دانســته و گفت: با مجوزی که از 
کارگروه تأمین مالی اخذ کردیم این هدف محقق 
شد. جا دارد از سازمان بورس و فرابورس ایران بابت 
مهیا کردن این شــرایط تقدیر کنم. کرادفاندینگ 
از جمله دستورالعمل هایی است که واقعا بی نظیر 

بوده و در مدت زمان کمی اجرایی شد.
مدیرعامل سامانه تأمین مالی و سرمایه گذاری 
کارن در ادامــه بــه جزئیــات یکــی از طرح های 
تأمین مالی شــده پرداخت و گفت: یکــی از موارد 
سرمایه  گذاری به بهیار صنعت سپاهان برمی گردد. 
طرح به یک میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان سرمایه 
نیاز داشت و پیش بینی شــده بود که در ۴ ماه ۲۰ 

درصد سود به سرمایه گذاران بازپس داده شود.
طبق گفته  عمیدی ســامانه ی کارن در برنامه 
تلویزیونی کارویا ۲۰ شرکت را تأمین مالی خواهد 
کرد کــه این مجموعــه ۴۰-۵۰ میلیــارد تومان 

سرمایه احتیاج خواهند داشت.
او در پایــان با اشــاره بــه اینکه اکوسیســتم 
دانش بنیان فرصت خوبی برای سرمایه گذاری در 
بازار سرمایه است، عنوان کرد: در کارن ۲۰ شرکت 
متعهد سرمایه گذاری هســتند و اگر مردم ظرف 
مدت معینی در تأمین مالی مشــارکت نکنند این 

شرکت ها سرمایه را تأمین خواهند کرد.
SME تمرکز بر کسب و کارهای

سپس نوبت به جعفر محمدی مدیرعامل پلتفرم 
دونگی رســید. او در توضیح ماهیــت این پلتفرم 
عنوان کــرد: دونگی پلتفرم تأمیــن مالی جمعی 
اســت که روی کســب و کارهای SME و نه لزوما 
دانش بنیان تمرکز کرده است.او در ادامه در تشریح 
فعالیت های این پلتفرم عنوان کرد: تاکنون تأمین 
مالی ۵ طرح را منتشر کردیم که ۴ طرح موفق شده 

و یکی از طرح ها ناموفق بوده است.
به گفته محمدی نخســتین طرحی که توسط 
دونگی تأمین مالی شــده طرح تجهیزات خدمات 
ابری بوده که طی ۲ سال قرار است 6۰ درصد سود 
را محقق کند. آن طور کــه مدیرعامل این پلتفرم 
می گوید گزارش پیشــرفت ۳ ماهه این طرح نیز 

مثبت بوده است.محمدی در ادامه عنوان کرد: دیگر 
طرح با وضعیت مشابه طرح همراه مکانیک است که 
قرار است در یک سال سود ۳6 درصدی را به همراه 
داشته باشــد. طرح دیگر نیز طرح یک ماهه  زیتون 
سبز بود که متاسفانه فعالیت ۵۰ روز طول کشید. 

در این مدت سود ۱6 درصدی محقق و تسویه شد.
طرح دیگری که مدیرعامل پلتفــرم دونگی از 
آن یاد کرد طرح تولید ماشین حسابی است که به 
دستگاه پوز وصل می شود. او با اشاره به اینکه شرکت 
تولیدکننده این ماشین حساب، تنها تولیدکننده 
چنین دســتگاهی در ایران اســت، عنوان کرد: تا 
کنون ۵۰ هزار دســتگاه از این ماشــین حســاب 
فروخته شــده اســت. اکنون برای تولید ۳۲ هزار 
دســتگاه به مبلغ 6 میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان 
سرمایه احتیاج است و این پروژه در ۵ ماه سود ۲۰ 

درصد را به دست می آورد.
فرصت سکوها برای بازار سرمایه ایران

آخرین سخنران این نشست خبری محمد جواد 
صمدی راد قائم مقام مدیرعامل شرکت ققنوس بود. 
او این مجموعه را نخســتین تجربه ایران در ایجاد 
شبکه های بالک چینی معرفی و عنوان کرد: فناوری 
دفتر کل توزیع شده )DLT( منشا خلق دارایی های 
دیجیتال است که امروزه به عنوان یک پدیده جدید 

مورد استقبال قرار گرفته است.
صمدی راد به تجارب ققنــوس در عرصه های 
مرتبط با این موضوع از جمله اولین تجربه انتخابات 
الکترونیک غیرحضوری اشــاره و اظهــار کرد: در 
ســکوی تامین مالی جمعی ققنــوس مدل های 
مختلفی را از جمله تأمیــن مالی مبتنی بر پاداش، 

مبتنی بر خیریه و مبتنی بر مشارکت داریم.
او با قدردانی از فرابورس و کارگروه ارزیابی تامین 
مالی جمعی و دســت اندرکارانی کــه در تدوین و 
قانونمند کردن دستورالعمل کرادفاندینگ حضور 
داشتند، گفت: سکوهای تامین مالی جمعی فرصت 
بی بدیلی برای بازار سرمایه ایران به منظور تجهیز 
منابع مالی بــرای کســب و کارهای دانش بنیان و 
کوچک و متوسط هستند تا با جذب سرمایه برای 
آنها فرصت رشد و توسعه این فعالیت ها در کشور به 

خوبی فراهم شود.

در نشست خبری سکوهای تأمین مالی جمعی بررسی شد

ظرفیت های بازار سرمایه برای اکوسیستم استارتاپی
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تحلیل

 مقصد جدید 
سرمایه      گذاران تکنولوژی 

کجاست؟
ایده کارآفرینــی در اروپا زمانی مضحک 
به نظر می رسید؛ چرا که تمام کارآفرینان در 

آمریکا مستقر بودند.
به گــزارش اقتصــاد آنالین بــه نقل از 
دنیای اقتصــاد، ایــده کارآفرینــی در اروپا 
زمانی مضحــک به نظر می رســید؛ چراکه 
مام کارآفرینان در آمریکا مســتقر بودند.  ت
کنون ریســک پذیرانی کــه می خواهند  ا
روی گــوگل بعدی ســرمایه گذاری کنند، 
ه سراغ اســتارت آپ های اروپایی رفته اند.  ب
کارآفرینان اروپایی، احتماال امروزه به جای 
سیلیکون ولی، در خانه مشــغول به کارند. 
حــاال اروپا 6۵ شــهر منحصربه فــرد برای 

استارت آپ ها دارد.
پس از یک خــواب زمســتانی، اروپا در 
حال جنب      وجوش و بیدارشــدن است. ایده 
کارآفرینی در اروپــا، زمانی مضحک به نظر 
می      رسید؛ چرا که تمام کارآفرینان در آمریکا 
مستقر بودند و رشد و پیشرفت در سایر نقاط 
جهان غیرممکن به نظر می      رسید، اما در قرن 
هفدهم، اشتیاق شــرکت هندشرقی هلند 
برای ســرمایه      گذاری به حدی رســید که 
خواســتار به وجود آمدن بازار سهام عمومی 

شدند.
پس از آن در آغاز قرن بیستم، شرکت های 
بزرگ اروپایی مانند لورئال - پردرآمدترین 
امپراتوری زیبایی امروز- و کمپانی مرسک 
دانمــارک - بزرگ ترین خط کشــتیرانی 
کانتینری- تاسیس شدند.اکثر شرکت های 
تخصصی کوچک و متوسط آلمان که بیش 
از نیمی از کارگران این کشور در آنها مشغول 

به کار بودند، در همان زمان تشکیل شدند.
شریه اکونومیســت  در تحلیلی تاکید  ن
کرده که امروزه نیــز نمی توان جذابیت اروپا 
برای سرمایه       گذاران را انکار کرد. اروپا، قاره      ای 
که در اثر دو جنگ جهانی از هم فروپاشــید، 
با وجود رشــد باالیی که در نیمــه دوم قرن 
تم داشت، کسب      وکارهای بسیار کمی  س ی ب
را راه اندازی کرد. این قاره هرگز نتوانســت 
اشــتیاق خود برای ایجاد کسب      وکار با رشد 

باال را به واقعیت بدل کند.
در سه دهه گذشته، آمریکا چهار شرکت 
غول      آسای گوگل، آمازون، تسال و فیس بوک 
-که اکنون به نام متا شــناخته می شود- را 
ایجاد کرد که ارزش هــر کدام از آنها به باالی 
یک تریلیون دالر می رســد. در همین حال، 
ارزش هیچ یک از شرکت های نوپای اروپایی 
فراتر از ۱۰۰ میلیارد دالر نرفته است. اسکایپ 
که یکی از قهرمانان دهه ۲۰۰۰ بود، در سال 
۲۰۱۱ به قیمت ۵/ ۸میلیارد دالر توســط 
مایکروســافت خریداری شــد. اسپاتیفای 
امروزه تنهــا ۴۸ میلیــارد دالر ارزش دارد. 
شرکت SAP، یکی از شــرکت های بزرگ 
فناوری اروپا که سه سال قبل از مایکروسافت 
تاســیس شــد، امــروزه ارزشــی کمتر از 
یک پانزدهم مایکروسافت دارد. با این وجود، 

شرایط همواره ثابت نیست.
ریســک      پذیرانی کــه می خواهند روی 
گوگل بعدی سرمایه      گذاری کنند، به سراغ 
اســتارت آپ های اروپایــی رفته      اند. اتفاق 
دیگری نیــز رخ داده اســت؛ کارآفرینان 
اروپایــی که زمانــی برای راه      انــدازی یک 
کسب      وکار به آمریکا پناه می      بردند، احتماال 
امروزه به جــای ســیلیکون      ولی، در خانه 
مشغول به کارند. مســیری که سرمایه      ها 
در حال طی کردن هســتند، نشان از تغییر 
و تحوالتی در جهان تکنولــوژی می دهد. 
۱۰سال پیش، شــرکت های اروپایی کمتر 
از یک دهم کل ســرمایه      های ریسک      پذیر 
)vc( انجام شده در سطح جهان را در اختیار 
داشتند، این در حالی است که سهم اروپا از 
تولید ناخالص داخلی جهانی کمی بیش از 

یک چهارم بود.
کمپانی تحلیل دیتای  دیلروم استدالل 
می کند که در ســال جاری، حجم معامالت 
در بسیاری از مناطق به ویژه در اروپا افزایش 
یافته و اکنون قاره ســبز حدود ۱۸ درصد از 
بودجه جهانــی VC را جذب کرده اســت. 
این بودجه در باالترین حد خــود قرار دارد و 
ارزش اســتارت آپ های اروپایی را افزایش 
داده اســت. این قاره اکنون دارای 6۵ شهر 
منحصربه      فرد یا شــهر هایی اســت که یک 
اســتارت آپ خصوصی بــه ارزش بیش از 
یک میلیارد دالر در دل خود جای داده      اند که 

این میزان بیشتر از سایر نقاط جهان است.
با این حــال، پیــش از این نیــز کمبود 
بودجه دلیل اصلی عدم ســرمایه      گذاری در 
اروپا نبــوده؛ چرا که شــرایط صندوق های 
ســرمایه      گذاری در اروپا در دو دهه گذشته 
بدتر از شــرایط ایاالت متحده نبوده است؛ با 
این حال سرمایه      گذاران آمریکایی به اروپا به 
چشم مکانی برای ســپری کردن تعطیالت 
خانوادگی نگاه می کنند، نه بســتری برای 

راه اندازی یک کســب      وکار. امروز اما شرایط 
در حال تغییر اســت و شــرکت های بزرگ 
آمریکایــی راه خــود را به ســوی اروپا کج 

کرده      اند.
سکویا، یک شرکت آمریکایی - که از اولین 
حامیان اپل، گوگل، واتس اپ و یوتیوب بود- 
سال گذشته اعالم کرد که اولین دفتر اروپایی 
خود را در لنــدن افتتاح و شــروع به جذب 
شرکای محلی خواهد کرد. سرمایه      گذاران 
ریسک      پذیر، اکنون  نسلی از استارت آپ ها را 
تعقیب می کنند که از مسیری که پیشینیان 
خود راه انداخته      اند، درس گرفته      اند. مایکل 
موریتز از شــرکت ســکویا بر این باور است 
که »اگرچه شــرکت هایی مانند اسکایپ و 
اســپاتیفای ممکن اســت به گرد همتایان 
آمریکایی خود نرسیده باشند، اما نشان دادند 
که می توان شرکتی با تکنولوژی موفق را در 

اروپا راه      اندازی کرد و آن را به سرعت ارتقا داد.
در نتیجه فکر بدی نیســت که اگر جوان 
و باهوش هستید، دانشــگاه را ترک کنید و 
به یک شــرکت فناوری بپیوندیــد، یا ترک 
تحصیل کنید و یا یک راه دیگر را پیدا کنید. « 
ترکیبی از مجریان باتجربه، بانفوذ و بااستعداد 
باعث رشد گروهی از شــرکت های اروپایی 
شدند که پس از بحران مالی تاسیس شدند 
و درحال توسعه تسلط خود بر بازار هستند؛ 
اسپاتیفای در پخش موســیقی، کالرنا در 
خرید اعتباری و یوآی      پــت در فرآیندهای 
اتوماسیونی پیشرو هستند که تمام آنها نیز 

شرکت های اروپایی هستند.
بازدهــی در دنیــای فنــاوری به طــور 
نامتناســب به سمت شــرکت ها در جریان 
اســت و این امر اروپا را بــه مقصدی جذاب 
برای ســرمایه      گذاران جهانی بدل می کند. 
باید تاکید کرد که توسعه بسیار فراتر از رونق 
چند شرکت بزرگ اســت. خاویر نیل، یک 
میلیاردر فرانسوی، بنیان گذار و سرمایه      گذار 
حوزه تکنولوژی بر این باور است که »استمرار 
تاسیس شــرکت ها در اروپا« نقش کلیدی 
دارد. این بدان معناســت که »کارآفرینان 
بیشتر، استعدادهای بیشــتر، سرمایه      های 
بیشتر، سبب      ســاز موفقیت      های بیشتر نیز 

خواهد شد. «
همچنیــن اروپایی       هایــی کــه بــرای 
اســتارت آپ ها کار می کنند، ایــن امکان 
را دارنــد که مالک آن کســب      وکار شــوند. 
تحلیــل اخیــر Index Ventures از 
۳۵۰اســتارت آپ اروپایی نشــان می دهد 
که به طــور متوســط ۱۵ تــا ۱۷ درصد از 
شــرکت ها متعلق به کارمندان هستند.این 
رقم در مقایســه با پنج سال پیش ۱۰ درصد 
افزایش یافته اســت، اگرچه هنــوز کمتر 
از رقم قابل مقایســه ۲۰ تــا ۲۳ درصد برای 

استارت آپ های آمریکایی است.
از ســوی دیگــر، ترندهــا و جریانــات 
تکنولوژی باعث کاهش هزینه      ها شــده و به 
بنیان گــذاران بالقوه این امــکان را می دهد 
که به جای کالیفرنیا، شرکت های خود را در 
اروپا راه      اندازی کنند. راه      اندازی یک تجارت 
اینترنتی قبال شــامل خرید سرور بانک ها و 
فضای ذخیره آنها می شد. ظهور محاسبات 
ابری بــه این معنی اســت که شــرکت ها 
می توانند ساختار پردازش را از ابرهای بزرگ 
مانند خدمات وب آمازون اجاره کنند و دفاتر 
کوچک تری را در اختیار بگیرند. شیوع کووید 
نیز مدیران را مجبور کرده است که بر گزاری 
 Zoom جلسات و انجام معامالت روی بستر
را بپذیرنــد که خود باعــث کاهش اهمیت 

نزدیکی جغرافیایی می شود.
دو سوال بزرگ همچنان بر سر رنسانس 
کارآفرینی در اروپا وجود دارد. اولین سوال، 
در مورد میزان سرریز سرمایه       هایی است که 
از زمان شروع همه      گیری به بازارها وارد شده 
است. از آن زمان، چهار بانک مرکزی بزرگ 
جهان مجموعا بیــش از ۹ تریلیون دالر پول 
نقد را وارد سیستم مالی جهانی کرده      اند که 
باعث کاهش بازده اوراق قرضه شــده است. 
این امر ســرمایه      گذاران را به دنبال بازدهی 
بیشــتر، وارد طبقه دارایی هــای پرخطرتر 
کرده اســت. بــا عقب      نشــینی بانک      های 
مرکزی، شرایط پیشین تضعیف شده است 
و سرمایه      گذاری      های پرریســک اروپا را در 

معرض خطر قرار می دهد.
ســوال دیگر این اســت که آیا این رونق 
و توســعه منجر به ایجاد غول      های فناوری 
آمریکایی به ســبک خود در اروپا می شود یا 
مجموعه      ای از شرکت های متوسط را خلق 
می کنند که توســط خریــداران بزرگ تر و 
احتمــاال غیراروپایی تصاحب می شــوند. 
این پرســش به نوبه خود تعیین می کند که 
آیا لحظــه کارآفرینی قاره اروپــا به صورت 
لحظه      ای شعله      ور شده یا چیزی بزرگ تر در 

انتظار آن است.
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بازار سرمایه

نابســامانی بازار فوالد موجب شد، کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس طرح توســعه، تولید و نظارت زنجیره فوالد را تدوین کند تا 
براســاس آن عرضه تمامی محصوالت زنجیره فوالد در بورس کاال 

انجام گیرد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به بررسی 
طرح توســعه، تولید و نظارت زنجیره فوالد در کمیســیون صنایع 

و معادن، به پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( گفت: رسیدگی به این 
طرح به این صورت بوده که پس از تصویب کلیات این طرح در صحن 
علنی، جزئیات آن به منظور بررســی بیشتر به کمیسیون صنایع و 
معادن ارجاع شد اما با روی کارآمدن دولت سیزدهم وزارت صنعت، 

معدن و تجارت خواستار اظهار نظر درباره این طرح شد.
نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسالمی اضافه 

کرد: این طرح در هفته آینده و پــس از دریافت نظرات وزیر صنعت، 
معدن و تجارت تعیین تکلیف می شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: تولید کنونی فوالد 
در کشور حدود ۳۰ میلیون تُن و مصرف داخلی ۱۵ میلیون تُن است، 
اما از آنجا که در دولت قبل تنها ۲۰ درصــد از تولید داخل در بورس 

عرضه می شد، قیمت این محصول در بازار افزایش یافت.

تمامی محصوالت زنجیره فوالد در بورس کاال عرضه می شود
خبرمیز خبر 

به دنبال تولد »صندوق 
اهرمی« فراهم شد؛

جمع ریسک پذیران و 
ریسک گریزان در یک 

صندوق
از آنجا کــه کمبود منابع در شــرایط 
ریزشی بازار را دچار پنیک می کند، وجود 
صندوق  های اهرمی کمک می کند تا بازار 
در شرایط نامتعادل، سریعتر به ثبات برسد 

و بازار از حالت یک طرفه خارج شود.
مدیرعامل گــروه مالــی کاریزما در 
گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه 
خبری بازارســرمایه )سنا( با بیان مطلب 
باال گفت: ایده ایجاد صندوق های اهرمی 
در مقطعی شکل گرفت که بازار در سال 
گذشــته با تالطم های زیــادی همراه 
شده بود. براساس آن بسیاری از سرمایه 
گذاران ریســک تغییــرات نــرخ ارز را 
می توانستند بپذیرند؛ این در شرایطی  ن
بود کــه این دســته از ســرمایه گذاران 
نابعی داشــتند که می توانستند وارد  م
بازار کرده و در اختیار کســانی قرار دهند 
که می توانند در همان شــرایط ریسک 
نوسان موجود را قبول کنند. موضوعی که 
به فراهم شدن حجم نقدینگی مورد نیاز 

بازار منجر می شد.
علی تیموری شــندی افزود: صندوق 
ســرمایه گذاری اهرمی، دو نــوع واحد 
)یونیت( دارد. بخشــی از ایــن واحدها 
کوئیتی هســتند که عملکردی برای  ی ا
کاهش ریســک تغییرات بــازار دارند و 
بخش دیگــر واحدهــای بادرآمد ثابت 
هستند که ریســک تغییرات را برخالف 
واحد دیگر بر می تابند. الزم به ذکر است 
که نرخ بازده واحدهای اخیر حدود ۲۰ تا 

۲۵ درصد است.
وی ادامه داد: براین اســاس، صندوق 
اهرمی با چنین رویکــردی طراحی و با 
مساعدت های ســازمان بورس، فرآیند 
امیدنامه و اساســنامه و قوانین و مقررات 
آن طی تا این که خوشبختانه سال جاری 
شرایط برای تاســیس این نوع صندوق 

فراهم شد.
مزایای صندوق اهرمی

تیموری شندی گفت: مزیت صندوق 
های اهرمی بــرای افراد ریســک پذیر 
بــه خصــوص در بخــش ایکوئیتی آن 
اســت. به این ترتیب که افــراد با قابلیت 
ریسک پذیری می توانند در این مسیر از 
اهرم قوی تری استفاده کنند. در عین حال 
افرادی که نمی توانند ریسک بپذیرند، با 
سرمایه گذاری در واحدهای بادرآمد ثابت 

می توانند به خرید واحدها بپردازند.
 این صندوق به دلیــل ماهیت اهرمی 
که دارد کمک می کنــد تا ناتعادلی هایی 
که گهگاه در بازار ایجاد می شــود، به طرز 

بهتری مدیریت شوند.
مدیرعامل گروه مالی کاریزما با اشاره 
به خاصیت اهرمی بــودن این صندوق، 
تصریح کرد: خاصیــت اهرمی بودن این 
صندوق کمک می کند تا بازار در شرایطی 
که با رشــد زیادی روبه رو است، صندوق 
اهرم خــود را پاییــن آورده تــا بتواند به 
عرضه بپردازد.همچنین، در مواقعی که 
بازار وضعیت خوبی دارد و برخی سرمایه 
گذاران تمایل دارند بــا وجود منابع کم، 
وام گرفته و در بازار سرمایه گذاری کنند، 
این منابع در اختیارشــان قــرار بگیرد. 
این عملکرد در نهایــت، حجم تقاضا در 
بازارهای رکــودی را می توانــد به نحو 

مناسب تری تقویت کند.    
به گفته این کارشــناس ارشــد بازار 
ســرمایه، صندوق اهرمی نسبت به بقیه 
صندوق ها و به واســطه خاصیت اهرمی 
که دارد، در بخش ایکوئیتی در بازارهای 
با روند صعودی، ســرعت رشد بیشتری 
خواهد داشــت و در مقابل در شــرایط 
ریزشی در این قسمت با افت بیشتری نیز 

همراه خواهد بود.
وی با اشــاره به دیگــر مزایای این 
صندوق، گفــت: افرادی کــه به دنبال 
کسب درآمد ثابت هستند همانطور که 
اشاره شد، می توانند در بخش بادرآمد 
ثابت این صنــدوق در بــازه ۲۰ تا ۲۵ 
درصد سود کســب کنند که این میزان 
نســبت به ســایر صندوق ها با مزیت 

بیشتری همراه است.
رشد دانش مالی در گرو توسعه 

ابزارها
وی تأکید کــرد: معتقدم این صندوق 
سبب خواهد شد تا دانش مالی به خصوص 
دانش مدیریت ریســک در بازارسرمایه 
رشد بیشتری داشته باشد؛ زیرا مدل های 
پیچیده ای که برای مدیریت ریسک این 
صندوق ها الزم اســت تا طراحی و اجرا 
شــود، گامی رو به جلو اســت تا بتوانیم 
ابزاری جدید به بازار بیفزاییم؛ همانطور 
که ایجاد صندوق های جدید طی ســال 
های گذشــت نیز چنین امکانــی را در 

بازارسرمایه ایجاد کرد.

 یک کارشناس بازار سرمایه 
عنوان کرد:

از اصالح نرخ تسعیر ارز تا 
واریز مالیات معامالت بازار 

در صندوق تثبیت
کاهش نرخ فــروش اوراق بدهــی و اخزا 
در بودجه ۱۴۰۱ به تعدیل بــازده انتظاری از 
این بازار می انجامد که در نهایت باعث جذب 

سرمایه های سرگردان به بازار سهام می شود.
امیرعلی امیرباقری کارشناس بازارسرمایه 
در گفت و گو با خبرنگار پایــگاه خبری بازار 
سرمایه)سنا( در خصوص تاثیر کاهش فروش 
اوراق خزانه در بودجه ۱۴۰۱ بر بازار سرمایه، 
اظهار کرد: تصمیم دولت برای کاهش انتشار 
اوراق بدهی و اخزا می تواند به طور تلویحی و 
تصریحی بر بازار سرمایه اثر بگذارد زیرا سال 
گذشته و امسال بخشــی از نقدینگی موجود 
بازار جذب اوراق بدون ریسک شد که طبیعتا 
با کاهش فــروش این اوراق شــاهد افزایش 
سمت تقاضا ســهام در بازار سرمایه خواهیم 
بود. او تاکید کرد: از طرفی دیگر با کاهش نرخ 
فروش ایــن اوراق انتظار مــی رود بازده مورد 
انتظار بازار، تعدیل شود چرا که این نرخ تابعی از 
نرخ بازده بدون ریسک است و به طور حتم اگر 
 p/e این امر به درستی رخ دهد شاهد افزایش
سهم های حاضر در بازار سرمایه خواهیم بود. 
این کارشناس بازار سرمایه درمورد تاثیر تغییر 
نکردن نرخ گاز پتروشیمی ها، اظهار کرد: نرخ 
گاز  پتروشــیمی ها به طور ضمنی  وابسته به 
میانگین قیمت جهانی گاز اســت که این امر 
خود نیز عمدتاً مستخرج شــده از چهارهاب 
گازی در دنیا است.امیر باقری افزود: این تصور 
که نرخ خوراک پتروشیمی می تواند یک عدد 
ثابتی باقی بماند در فضــای عملیاتی امکان 
پذیر نیست، اما بدون شــک افزایش فروش و 
تغییر در نرخ تسعیر ارز می تواند به سودآوری 
شرکت های فوالدی و پتروشیمی می انجامد.
او در خصوص تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر 
جمع آوری مالیات های حاصله در بازار سرمایه 
و ســپس تزریق آن به صندوق تثبیت، بیان 
کرد: یکی از مهم ترین منابع درآمدی  دولت 
در سال ۱۴۰۱ با توجه به کسری که در بودجه 
وجود دارد بحث مالیات است اگر این تصمیم 
عملیاتی شود بدون شک به افزایش نقدینگی 

بازار و سود آوری شرکت ها  کمک می کند.

تصمیم سازمان بورس و 
خصوصی سازی نتیجه داد:

 زنگ خروج دولت 
از شرکت داری با عرضه سهام 

هلدینگ پتروشیمی خلیج 
فارس

دولت با عرضه سهام هلدینگ خلیج فارس 
در بازار سرمایه عالوه بر اینکه می تواند به تامین 
مالی قابل مالحظه دســت پیدا کند، از طرف 
دیگر نیز چنین اقدامی نشان از تحقق خواسته 
کارشناسان اقتصادی مبنی بر خروج دولت از 
شرکت داری و مدیریت مستقیم دولت دارد.
سیاوش وکیلی کارشناس ارشد بازار سرمایه 
در گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه)سنا(، 
در مورد ابعاد مختلف بزرگترین عرضه سهام 
دولتی )هلدینگ  پتروشــیمی خلیج فارس( 
در بازار ســهام، اظهارکرد: بــازار هم اکنون از 
کمبود نقدینگی رنج می برد به همین خاطر 
دو موضع گیری متفــاوت در برابر عرضه های 
اولیه وجــود دارد و هر کدام از ایــن دو گروه 
استدالل های خاص خود را در این باره دارند.

او دراین باره ادامــه داد: نکته قابل توجه رصد 
آگاهانه بازار سهام توسط سازمان بورس است، 
مسئوالن ســازمان بورس سعی می کنند به 
منظور حفظ ماهیت بازار ســرمایه هر چند 
یکبار، یک عرضه اولیه در این بازار انجام دهند 
زیرا به اعتقاد بنده و اکثر کارشناســان اگر در 
بورس عرضه اولیه به درســتی شکل نگیرد و 
شرکت های ســهامی به منظور تامین مالی 
و شــفافیت درآمدهای خود وارد آن نشوند، 
دیگر این بازار معنایی نخواهد داشت.او افزود: 
اقدام ســازمان خصوصی ســازی و سازمان 
بورس و اوراق بهادار بــه منظور عرضه بلوکی 
ســهام دولت )هلدینگ پتروشــیمی خلیج 
فارس( در بازار دوم بسیار ارزشمند به حساب 
می آید و نکته قابل توجهی که می توان به آن 
اشــاره کرد آن اســت که این عرضه به سبب 
حجم باالیی که دارد به صورت بلوکی توسط 
سهامداران عمده و حقوقی خریداری می شود 
پس سهامدار خرد نمی تواند آن را خریداری 
کند که از این جهت نگرانی در بازار ایجاد شود.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه تاکید کرد: 
عرضه سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس 
به صورت بلوکی مسیر را هموار می کند تا چند 
شرکت سرمایه گذار بزرگ بتوانند در قالب یک  
کنسرسیوم اقدام به خرید سهام دولتی کنند.
او بیان کرد: دولت عــالوه براینکه می تواند با 
عرضه سهام مذکور در بازار سرمایه به تامین 
مالی قابل مالحظه دســت پیدا کند با عرضه 
سهام پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس نشان  
داد که تمایل دارد از شــرکت داری و مدیریت 

مستقیم خارج شود. 

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد؛

ضرورت ایستادگی مسؤولین بر حذف قیمت گذاری دستوری

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد؛

اوراق سلف؛ تأمین مالی همراه با کسب سود از محل خرید دارایی

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد؛
مشوق حمایتی دولت با اعمال معافیت ۵ درصدی مالیات شرکت های تولیدی

ســهامداران حقیقی و حقوقی برای جلوگیــری از قیمت گذاری 
دستوری و کاهش آسیب های این موضوع، از نمایندگان مجلس و وزرا 
می خواهند که با رئیس ســازمان بورس در عبور هر چه سریع تر از هر 

گونه قیمت گذاری دستوری، همکاری الزم را داشته باشند.
همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با پایگاه خبری 
بازار سرمایه )ســنا(، درخصوص تازه ترین راهبردهای رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار در خصوص تالش برای جلوگیری از قیمت گذاری 
دســتوری که به تازگی در خصوص خودروهای لوکس اعالم شــده، 
گفت: توجه رئیس سازمان بورس به مسئله مهمی مانند قیمت گذاری 
دستوری موضوعی است که از بدو حضور دکتر عشقی در این سازمان 

دیده شد و اهالی بازار از این رویکرد استقبال کردند.
مدیرعامل شرکت سبدگردان داریوش ادامه داد: بزرگترین مشکل 
و تهدیدی که سال هاست فعالین بازار سرمایه از آن گالیه مند هستند، 
بحث قیمت گذاری دستوری است، بنابراین بسیاری از سهامداران به 
دلیل قیمت گذاری های دستوری و پیامدهای منفی آن سرمایه های 
خود را به بازارهای دیگر و بخش های مختلف اقتصادی منتقل کرده اند.

وی درخصوص قیمت گذاری دستوری در بخش صنعت خودرو و 

چالش های این حوزه خاطر نشان کرد: مساله اساسی که در حال حاضر 
بازار سرمایه را نگران کرده است، موضوع  قیمت گذاری خودرو است. 
با توجه به بسته بودن نمادهای خودرویی و اینکه تا کنون بسته بودن 
نمادها تداوم داشته است، این موضوع باعث بالتکلیفی سهامداران شده 

و در بازار دو حالت نگرانی  و احتیاط را ایجاد کرده است.
این فعال بازارسرمایه خاطر نشان کرد: به همین خاطر عبور از قیمت 
گذاری دستوری  کمک بسیار مهمی به بازار سرمایه و به شرکت های 
خودروساز می کند. در حال حاضر شرکت های خودروساز به شدت به 
نظام بانکی بدهکار هستند و زیان دهی آنها به شدت افزایش یافته است. 
به دلیل قیمت گذاری دستوری، ساالنه بیش از یک میلیارد دالر زیان 

در قسمت های مالی خودروسازان شناسایی می شود.
وی در این باره تصریح کرد: این موضوع ســبب وضعیت نامناسب 
شرکت ها از نظر ســودآوری به اشکال مختلف شده است. ضمن اینکه 
اخیراً ایران خودروی تبریز نیز متوقف شــد که عماًل بعید است به مدار 
تولید بازگردد. به همین خاطر بحث توقف قیمت گذاری دستوری به 
عنوان یکی از مســائلی که می تواند به بازار سرمایه کمک کند باید به 

صورت جدی در دستور کار مسووالن ذی ربط قرار گیرد.

این کارشــناس بازار ســرمایه در خصوص لزوم همراهی کردن و 
مساعدت الزم از سوی وزرا و نمایندگان مجلس با رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار گفت: ســهامداران حقیقی و حقوقی برای جلوگیری از 
قیمت گذاری دستوری و کاهش آسیب هایی که این موضوع بر بازارها و 
صنایع مختلف وارد می کند، از نمایندگان مجلس و وزرا می خواهند که 
با رئیس سازمان بورس در عبور هر چه سریع تر از هر گونه قیمت گذاری 

دستوری همکاری الزم را داشته باشند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: به هر حال قیمت گذاری دستوری 
بزرگترین مشکل اقتصاد ایران است. از این منظر انتظار سهامداران از 
افراد صاحب نظر و صاحب نفوذ مثل وزرا و مسوولین مختلف اقتصادی 
این است که نهادینه سازی عبور از قیمت گذاری دستوری را به عنوان 

یک امر واجب اقتصادی در دستور کار قرار دهند.
دارابی افزود: قیمت گذاری دستوری نه به نفع تولید کننده و مصرف 
کننده است و نه به نفع بازار سرمایه. قیمت گذاری دستوری تنها به نفع 
دالالن و سوداگران منتهی می شــود. لذا مسؤولین برای جلوگیری از 
وقوع رانت ها و توزیع فسادهای گسترده باید با هر گونه قیمت گذاری 

دستوری برخورد و آن را از ریشه قطع کنند.

بر اساس سازوکارهای قرارداد مربوط به انتشار 
اوراق سلف، فروشــنده از محل اوراق سلف تأمین 
مالی می کند و سقف نرخ ســودی به نفع او در این 
قرارداد لحاظ می شــود. همچنین در این قرارداد، 
حداقل نرخ بازدهی از محل ســرمایه گذاری برای 

خریداران نیز لحاظ می شود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، با 
اشاره به آخرین مصوبه  کمیته فقهی سازمان بورس 
و اوراق بهادار، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه 
)سنا(، گفت: در این جلسه، سازوکار تسویه در اوراق 

سلف بررسی و به جمع بندی رسید.
مجید پیــره ادامــه داد: اوراق ســلف یکی از 
ابزارهایی اســت که با در نظــر گرفتن مالحظاتی 
برای تأمین مالی کاربرد دارد.  بنگاه های اقتصادی 
می تواننــد محصوالتی که تحویل آنهــا در آینده 
است را با استفاده از اوراق سلف در قالب بیع سلف به 
فروش برسانند و از این طریق به وجه نقد دسترسی 

پیدا کنند.

وی »عقد بیع سلف« را نکته نخست و اساسی در 
قرارداد اصلی در فرایندهای مربوط به انتشار اوراق 
سلف برشمرد و گفت: عقد بیع سلف میان فروشنده 
و خریدار منعقد می شــود و در فرایند انتشار اوراق 
ســلف، خریداران محصول همان خریداران اوراق 

هستند.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس با بیان اینکه اگر 
در فرایند انتشار اوراق سلف از اختیار خرید یا اختیار 
فروش استفاده شود چه ابعادی در خصوص قیمت 
اعمال در این اختیارها باید مدنظر قرار گیرد، تصریح 
کرد: در مصوبــه اخیر کمیته فقهــی در خصوص 
قیمت اعمال اختیار خریــد و اختیار فروش نکاتی 
مطرح شد و بر تفاوت میان قیمت اعمال در قرارداد 
اختیار خرید با قیمت اعمال در قرارداد اختیار فروش 
تأکید شد.وی افزود: اختالف یادشده باید به گونه ای 
باشــد که در زمان سررســید اوراق، قیمت دارایی 
پایه در اوراق ســلف در موارد قابل توجهی میان دو 

قیمت اعمال قرار بگیرد و در نتیجه اعمال نشــدن 
اختیارها در عرف بازار، قابل توجه باشــد و طرفین 
قرارداد در موارد قابل توجهــی از اختیارهای خود 
اســتفاده نکنند. به بیانی دیگر، قیمت های اعمال 
در دو اختیار باید به گونه ای باشد که اعمال نشدن 
اختیارها از نظر عرف بازار در مــوارد قابل توجهی 
مطلوبیت داشته باشد و این گونه نباشد که تسویه 
در اوراق ســلف همگی از طریق اعمــال اختیارها 
محقق شــود.پیره نکته دوم در قراردادهای اوراق 
ســلف را مرتبط به دریافت حداقل نرخ بازدهی از 
محل ســرمایه گذاری در این اوراق برشمرد و ابراز 
کرد: فروشــنده از محل اوراق ســلف تأمین مالی 
می کند و سقف نرخ سودی به نفع او در این قرارداد 
لحاظ می شــود. همچنین، حداقل نرخ بازدهی از 
محل ســرمایه گذاری برای خریداران مدنظر قرار 
می گیرد.به گفته دبیر کمیته فقهی سازمان بورس، 
وجود اختیار فروش در اوراق سلف این اطمینان را به 
سرمایه گذار می دهد که نسبت به دریافت حداقل 

نرخ بازدهی از محل ســرمایه گذاری خود در اوراق 
سلف اطمینان خاطر داشته باشد.

وی اعمال نشدن اختیار در موارد قابل توجهی 
را پیش نیــاز و الزمه تحقق مصوبــه کمیته فقهی 
خواند و اذعان کرد: الزم است در انتشار اوراق سلف، 
قیمت های اعمال طبق نظر کارشناسان به گونه ای 
باشد که مقدار قابل توجهی از اختیارها اعمال نشود.

پیره با بیان اینکه تأمین مالی از محل انتشار اوراق 
سلف با تأمین مالی از طریق اوراق مبتنی بر بدهی 
از قبیل اوراق اجاره یا اوراق مرابحه متفاوت اســت، 
خاطرنشان کرد: در اوراق سلف، سود سرمایه گذار 
باید از محل مابه التفاوت بهــای پرداختی در زمان 
تملک اوراق با ارزش روز دارایی در سررسید حاصل 
شــود و توجه به این مطلب، یکــی از تفاوت های 
کلیدی میان اوراق سلف با اوراق تأمین مالی مبتنی 
بر بدهی اســت. بر این مبنا، تعییــن قیمت اعمال 
اختیار خرید باید مبتنی بر این واقعیت باشد تا بیع 

سلف با واقعیت اقتضاء قرارداد نزدیک باشد.

تصمیم دولت در راســتای اعمــال معافیت ۵ درصــدی مالیات 
شرکت های تولیدی جنبه حمایتی و تشویقی دارد و منجر به افزایش 

سودآوری آنها می شود.
کارشناس بازار ســرمایه در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار 
سرمایه )سنا(، اظهار کرد:خبر معافیت ۵ درصدی مالیات شرکت های 
تولیدی برای بازار سرمایه بسیار مهم اســت و منجر به ارتقا سودآوری 
بازار و جذابتر شدن نسبت های مالی برای سرمایه گذاران خواهد شد. 
هرچند این معافیت مالیاتی برای تمام صنایع و شــرکتهای بورسی 
اتفاق سودآوری است اما بررسی صورت های مالی شرکت های بزرگ 
و شاخص ســاز بازار نشــان می دهد عدد ریالی کاهش هزینه و ارتقا 
سودآوری این شــرکتها با اعمال ۵ درصد معافیت مالیاتی میزان قابل 

توجه خواهد بود.
نوید خانــدوزی ادامه داد: بحــث مطرح شــده در بودجه مبنی بر 
معافیت ۵ درصدی مالیات شرکت های تولیدی حاضر در بازار سرمایه 

به منظور حمایت و تشویق از شرکت های تولیدی گرفته شد.
او بیان کرد: یکی از اهداف اصلی تصویب طرح های مالیاتی هدایت 
سرمایه ها به بازارهای مولد ازجمله بازار سرمایه است، به گونه ای که اگر 
به درستی مدیریت و اجرا شود می تواند نقش به سزایی بر اقتصاد کشور 

داشته باشد.
این کارشناس بازار ســرمایه تصریح کرد: پیش از طرح معافیت ۵ 
درصدی مالیات شــرکت های تولیدی، طرح های دیگری نیز از جمله 
اخذ مالیات از خانه های خالی، خودرو و خانه های لوکس نیز در راستای 

حمایت از بازارهای مولد همچون بازار سرمایه به تصویب رسیده است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: مســئوالن اقتصادی نباید اجازه دهند 
نقدینگی های ســرگردان در بازارهای غیرمولد هماننــد ارز، خودرو، 
مسکن و غیره بکار گرفته شوند، زیرا نه تنها برای اقتصاد کشور آورده ای 

ندارند بلکه در بازه بلندمدت به افزایش تورم نیز منجر می شوند.
او افزود: اکنون نیاز است نمایندگان مجلس افزون بر ارتقاء قوانین 
بازار سرمایه به منظور هدایت نقدینگی به سمت بازار سهام، هزینه های 
سرمایه گذاری و سفته بازی در بازارهای غیر مولد را نیز افزایش دهند تا 
افراد منابع مالی خود را به منظور حمایت از تولید در بازار های مولد بکار 

گیرند.
خاندوزی گفت: یکی از مهمترین ابزارهــای هدایت نقدینگی به 
بازار سرمایه، استفاده از ابزارهای مالی همچون اعمال معافیت مالیاتی 
برای شــرکتهای تولیدی به منظور کاهش هزینه ها و سودآوری آن ها 
اســت، زیرا این امر به مرور زمان منجر بــه کاهش هزینه های فرصت 

سرمایه گذاری در بخش های واقعی اقتصاد کشور می شود.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید کرد: دولت با این معافیت 
مالیاتی سعی دارد به نوعی هزینه افزایش قیمت تمام شده شرکت های 
تولیدی را جبران کند درصورتی که روند معافیــت مالیاتی ادامه دار 
باشد در طول سال های آینده می تواند تاثیر مهمی در روند سودآوری 

شرکت ها بگذارد.

در الیحه بودجه ۱۴۰۱ توجه خاصی به حمایت 
از بازار ســرمایه شده اســت به طوری که می توان 
امیدوار بود این بازار در سال های اینده با رشد و رونق 

خوبی مواجه باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه الیحه بودجه ۱۴۰۱ که طی 
روزهای اخیــر تقدیم مجلس و نمایندگان شــد 
دارای نقاط قوت و ضعف هایی اســت، به خبرنگار 
پایگاه خبری بازار سرمایه )ســنا( گفت: با حضور 
پور محمدی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، 
جلسه ای درباره بررسی نقاط قوت و ضعف بودجه 
۱۴۰۱ برگزار و پیشــنهادها و راهکارهایی در این 

زمینه ارائه شد.
غالمحســین کرمی افزود: در این جلسه مقرر 
شــد، جلســه ای بعد از تعطیالت یــک هفته ای 
نمایندگان برگزار و بررسی های نهایی درباره بودجه 
انجام و ســپس تقدیم کمیســیون تلفیق شود تا 

اشکال های موجود بررسی و رفع شود.
وی در ادامــه عنوان کرد: یکــی از نقاط قوت 

الیحه بودجه ۱۴۰۱، کاهش فروش اوراق توسط 
دولت و اســتقراض از بانک مرکزی بوده است و 
در این الیحه بــر اســتفاده از توانمندی داخلی 
تولیدات و تقویت بخش تولید در کشــور بسیار 

تاکید شده است.
نماینده مردم دشتی و تنگستان درمجلس گفت: 
در این الیحه، مالیاتی که از مشاغل پر درآمد دریافت 
می شود در حوزه تولید و نیازهای اصلی مردم هزینه 

خواهد شــد و خروجی این موضوع بر بازار سرمایه 
موثر بوده و به رونق بازار و به چرخه اقتصادی کشور 

نیز کمک خواهد کرد.
کرمی ادامه داد: با توجه به تعریف جدیدی که از 
فروش نفت شده است می توان به اتفاقات خوب در 

اقتصاد کشور امیدوار بود.
عضو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلس 
شورای اســالمی خاطر نشــان کرد: برای موضوع 
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم باید بررســی های 
بیشــتری صورت گیرد و این موضوع شاید تورم ۷ 
تا ۸ درصدی را در کشــور ایجاد کند که امیدواریم 
با نظارت خوب در زمینه حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
و نقشــی که می تواند در تولید کشور داشته باشد، 
واســطه ها حذف و اثر ملموس آن بر اقتصاد کشور 

مشاهده شود.
وی درباره کسری بودجه و یا کاهش آن در سال 
آتی گفت: منابع درآمدی در این الیحه به شــکلی 
تعریف شده که امیدواریم شــاهد کاهش کسری 

بودجه در کشور نباشیم .

با الیحه بودجه ۱4۰۱؛

امید برای رونق بازار سرمایه افزایش یافت
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بانک و بیمه

دیدار دبیرکل سندیکای بیمه گران با مدیران بیمه سرمد

شرایط ثبت نام بیمه تکمیلی برای بیمه شدگان تامین اجتماعی

دبیرکل سندیکای بیمه گران گفت: بیمه سرمد، 
دارای مدیران و بدنه کارشناسی جوان، متخصص 
و با انگیزه ای اســت و حضور مدیرعامل جدید، این 

شرکت را در مسیر رشد و شکوفایی قرار خواهد داد.
به گزارش اقتصادآنالین، ســیدمحمد کریمی، 
دبیرکل ســندیکای بیمه گران، با حضــور در این 
شرکت، با یعقوب رشنوادی، مدیرعامل و مدیران 

ارشد این شرکت دیدار و گفت وگو کرد.
دبیرکل ســندیکای بیمه گران در این دیدار با 
تبریک انتخاب رشنوادی به عنوان مدیرعامل بیمه 
سرمد افزود: مدیرعامل جدید این شرکت، از افراد 
اسابقه صنعت بیمه کشور محســوب می شود و  ب
کارنامه مهم و موثری در این صنعت دارد. انتخاب 
ایشــان، انتخاب به جا و شایســته ای است و برای 

سرمد منشا اثر خواهد بود.
وی اظهار کرد: بیمه سرمد، یکی از شرکت های 
مهم صنعت بیمه کشــور و دارای مدیــران و بدنه 
کارشناســی جوان، متخصص و باانگیزه ای است و 
حضور مدیرعامل جدید، قطعا مشکالت را برطرف 
می کند و این شــرکت را در مسیر رشد و شکوفایی 
قرار خواهد داد.  کریمی با اشــاره به استقرار هیات 
مدیره جدید در بیمه ســرمد گفت: افرادی که در 
ســطح هیات مدیره، معاونان و مدیــران به جمع 
این شرکت اضافه شــده اند، با هدایت مدیرعامل 
جدید موثر خواهند بود و امیدواریم که بیمه سرمد 

موفقیت های بیشتری را کسب کند.
دبیرکل ســندیکای بیمه گران خاطر نشــان 
کرد: تغییر و تحول و البته اتفاقات در هر شــرکت و 
سازمانی، حتی شرکت های پیشــرو رخ می دهد، 
اما مهم این اســت که مدیران جدید، نابسامانی ها 
را فراموش کرده و به راه خود ادامه دهند و مســیر 

پیشرفت را در پیش بگیرند.
وی افزود: نگاه همه در سرمد باید به آینده باشد، 
چراکه سرمد کار بزرگی را پیش رو دارد و رقابت در 

بازار بیمه هم دشوار است.
کریمی گفت: این شرکت در زمان مدیریت من 
در بیمه مرکزی تاسیس شد و در جریان پایه گذاری 
و تاســیس آن بوده ام و عالقه ویژه ای به آن دارم. با 
شناخت خوبی که از بنیه کارشناسی و مدیران این 
شرکت دارم، مطمئنم که سرمد بهتر از گذشته گام 

برمی دارد و روزهای خوبی در پیش دارد.
دبیرکل سندیکای بیمه گران به برخی مشکالت 

صنعت بیمه نیز اشــاره و اظهار کرد: نرخ دهی های 
غیرفنی و غیرکارشناسی، هم به بیمه گذاران و هم به 
صنعت بیمه کشور لطمه می زند. نرخ شکنی و پایین 
آوردن نرخ حق بیمه، حتما منجــر به پایین آمدن 
کیفیت خدمات شرکت ها می شود و صنعت بیمه را 
در معرض اتهام قرار می دهد که خدمات مناسبی به 

مشتریان ارائه نمی دهیم.
وی با اشــاره به اقدامات مهم و موثر سندیکا در 
ماه های اخیر افزود: در بخش تعیین نرخ حق بیمه 
شــخص ثالث نیز با توجه به اینکه این بخش، رتبه 
اول را در پرتفوی صنعت بیمــه دارد پیگیری های 
مهمی انجــام دادیــم و پیگیر معافیــت مالیاتی 
بیمه های درمان تکمیلــی و بیمه های زندگی نیز 

هستیم که امیدواریم تالش هایمان به ثمر بنشیند.
وی به افزایش عوارض صنعــت بیمه در الیحه 
تقدیمی دولت به مجلس نیز اشــاره کرد و گفت: با 
وجود مطرح کردن این مشکالت در همایش بیمه 

و توسعه در حضور معاون اقتصادی رییس جمهور 
و وزیر امور اقتصادی و دارایی، اما متاسفانه عوارض 
صنعت بیمه در الیحــه ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده 
اســت که پیگیری های الزم را در این بــاره انجام 
خواهیــم داد تا عوارض بیشــتری به صنعت بیمه 

کشور تحمیل نشود.
یعقوب رشنوادی، مدیرعامل بیمه سرمد در این 
جلسه با قدردانی از حضور کریمی در جمع مدیران 
این شــرکت، ابراز کرد: از حسن توجه جنابعالی به 
بیمه سرمد سپاسگزارم. همه ما متعهد شده ایم که 
در سرمد بر وظایف بیمه گری خود متمرکز شویم 
و با تمرکز بر کار حرفــه ای و برنامه محوری تالش 
می کنیم که سرمد جزو شرکت های نوآور صنعت 

بیمه باشد.
مدیرعامل بیمه سرمد با اشاره به سوابق کریمی 
در بیمه مرکزی و ســندیکای بیمه گــران گفت: 
تجربیات بزرگ و گران ســنگ جنابعالی در بیمه 
مرکزی و سندیکا، می تواند به صنعت بیمه کشور 
کمک کند و ما نیز تمام تالش مان را به کار می بریم 
که پاسخ اعتماد و اطمینان موجود را بدهیم و روی 

کار حرفه ای متمرکز شویم.
وی تاکید کــرد: کار بیمه گری وقتــی به ثمر 
می نشیند که رضایت بیمه گذار جلب شود و تمام 
تالش ما بر این امر متمرکز خواهد بود که با رعایت 

اصول حرفه ای، رضایت مشتریان را جلب کنیم.

بیمه شدگان تامین می توانند تا پایان بهمن ماه برای ثبت نام بیمه 
تکمیلی اقدام کنند.

به گزارش اقتصادآنالین به نقل از   باشــگاه خبرنــگاران، ثبت نام 
بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران از طریق سامانه کانون 
 www. kabta. بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران به نشانی
Ir امکان پذیر اســت و بایســتی افراد از مراجعه حضوری به کانون 
بازنشســتگان خودداری کنند، همچنین مهلت ثبت نام و انصراف از 

بیمه تکمیلی تا بهمن۱۴۰۰ است و قابل تمدید نخواهد بود.
قرارداد بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر از تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱ لغایت 
۱۴۰۱/۸/۳۰ به مدت یک سال خواهد بود که با وارد کردن اطالعات 
در برگه ثبت نام موافقت شما جهت برقراری بیمه تکمیلی و بیمه عمر 

برای یک سال ایجاد می شود.
همچنین تکمیل فرم ثبت نام به مفهوم قرارگرفتــن نام افراد در 
لیست بیمه تکمیلی و بیمه عمر نخواهد بود و فرد باید با پیگیری خود از 
طریق دریافت فیش حقوقی از سایت www. tamin. ir و یا مراجعه 

به کانون از برقراری بیمه تکمیلی و بیمه عمر اطمینان حاصل کند.
با توجه به ضوابط قرارداد بیمه درمان تکمیلی و بیمه عمر کســر 
از حقوق نامبرده و افراد تحت کفالت ایشــان از آذرماه ۱۴۰۰ اعمال و 
بازنشسته مجاز به اســتفاده از بیمه تکمیلی از تاریخ شروع قرارداد 
می باشد، همچنین در صورت ثبت نام امکان تغییر و انصراف تا پایان 
قرارداد وجود ندارد مگر در موارد )ازدواج، فوت، طالق، اشتغال به کار، 
خروج از کفالت و سربازی( که در این صورت باید فورا به کانون اطالع 
داده شود و در صورت عدم اطالع کانون مسئولیتی در قبال وجوه کسر 
شده از شما نخواهد داشت.علی دهقانی کیا رئیس کانون بازنشستگان 
و کارگران تامین اجتماعی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار 
کرد: مبلغ بیمه تکمیلی در قرار جدید ســازمان تامین اجتماعی در 
ســال ۱۴۰۰_۱۴۰۱ به ازای هر فرد ۹۱ هزار تومان است که در این 
قرار داد ســقف تعهدات خدمات درمانی نســبت به ســال گذشته 
افزایش داشــته اســت.دهقانی کیا گفت: بر مبنای ۹۱ هزار تومان 
مبلغی که قرار شده است بابت بیمه تکمیلی به ازای هر نفر پرداخت 

شود، در بستری های فوق تخصصی تا سقف ۴۵ میلیون تومان افراد 
می توانند خدمات را دریافت کنند، همچنین در بستری های عمومی 
۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای افراد قابل پرداخت خواهد بود و نیز 
در صورت استفاده از آمبوالنس داخل شــهر ۳۰۰ هزار تومان و بین 
شهری 6۰۰ هزار تومان بیمه تکمیلی پرداخت می کند.وی افزود: در 
خدمات پاراکلینیکی و خدمات تشخیص درمان سرپایی تا ۲ میلیون 
و ۳۰۰ هزار تومان، عمل های مجاز سرپایی ۱ میلیون تومان، آزمایش 
پاتولوژی ۱ میلیون تومان، عمل لیزیک چشم هر دو چشم 6 میلیون، 
یک چشــم ۳ میلیون تومان، بیماری های خاص و صعب العالج در 
زمینه درمان جراحی های سرطان، تأمین هزینه های شیمی درمانی، 
رادیوتراپی و …عالوه بر ۴۵ میلیون تومان، تعهدات ۱۵ میلیون تومان 
هم اضافه خواهد شد.دهقانی کیا گفت: افراد بایستی پس از ثبت نام 
بیمه تکمیلی، توجه کنند که ماه آینده این مبلغ از حقوقشان کم شده 
است یا خیر در صورت عدم کسر حقوق می توانند به صورت حضوری 

به کانون بازنشستگان مراجعه کرده تا رفع مشکل صورت بگیرد.

رییس کل بیمه مرکزی تاکیــد کرد: همکاری 
ســازنده با کشــورهای عضو ســازمان همکاری  
اقتصادی )اکو( و بهره گیری از ابزارها و سازوکارهای 
عملی برای مقابله با حــوادث فاجعه آمیز و کاهش 

آثار آنها یک ضرورت آشکار است.
به گزارش اقتصاد آنالین، غالمرضا سلیمانی که 
در جمع رؤسای هیات ها، معاون سازمان همکاری 
اقتصادی اکو و اعضای آن ســخن می گفت با اعالم 
این مطلب افزود: موقعیت جغرافیایی کشورهای 
عضو اکو، جــزو مناطق حادثه خیز جهان اســت 
به طوری که هرســاله شــاهد وقوع حوادثی نظیر 
زلزله، سیل و ... در کشــورهای منطقه هستیم که 
خسارت های جانی و مالی فراوانی را در این مناطق 

ایجاد می کند.
وی از برنامه های متنوع سازمان ملل متحد برای 
کاهش ریسک بحران های  بین المللی، منطقه ای 
و ملی خبر داد و تصریح کرد: کشور ایران نیز برنامه 
های متعددی در ســطح ملی در خصوص کاهش 
ریســک بحران به انجام رســانده و بیمه مرکزی با 
تالش گسترده تمهیدات مختلفی را در زمینه بیمه 

بحران و حوادث فاجعه آمیز اجرا کرده است.
رییس شــورای عالی بیمه از افزایش ظرفیت، 
ایجاد ســاختارهای جدید بیمه اتکایی، تصویب 
قوانین و مقررات، تغییر در ســاختارهای موجود، 
فعال شدن شرکت های استارت آپی و اینشورتک 
ها و همچنین تشکیل مرکز توسعه مدیریت ریسک 
به عنوان ساختارهای توســعه ای یاد کرد و افزود: 
بازار بیمه ایران متشکل از ۳۴ شرکت فعال در زمینه 
بیمه های زندگی، غیرزندگی و اتکائی اســت و کل 
حق بیمه تولیدی این صنعت درسال ۲۰۲۰ معادل 
۱۹.۳ میلیارد دالر و خســارت پرداختی آن معادل 

۱۱.۸ میلیارد دالر بوده است.
وی از همه گیــری ویروس کووید ۱۹ و ســیل 
مارس ۲۰۱۹ در کشــور ایران به عنوان دو چالش 
اساسی صنعت بیمه در ســال های اخیر نام برد و 
اظهار داشــت: صنعت بیمه عملکرد خوبی در این 
زمینه داشــت به گونه ای که در بیمــاری کووید 
۱۹ خسارت پرداختی به بیمه گذاران حدود ۳۲۰ 
میلیون دالر بوده اســت. وی افزود: در حادثه سیل 
نیز تمامی خسارات این حادثه به زیرساخت های 
بنیادی و منازل مسکونی بیش از ۳.۴ میلیارد دالر 

بود  به گونه ای که  تنها در بخش منازل مســکونی 
تعداد ۱6۳ هزار و 6۹۷ واحد دچار خسارت شدند و 
خسارت تعداد ۱۰۵ هزار واحد به میزان ۳۱ میلیون 

دالر از طریق صنعت بیمه جبران شد.
وی خاطرنشان کرد که در پی این حادثه، قانون 
تأســیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی 
ســاختمان در مجلس شورای اســالمی در سال 

۲۰۲۰ به تصویب رسید.
وی در ادامه، پیچیدگی مباحث مدیریت بحران 
و ارائه راهکارهای بیمه ای را مستلزم انجام پژوهش 
ها و تحقیقات علمی کاربردی و بروز ارزیابی کرد و 
گفت: بر همین اساس پژوهشکده بیمه وابسته به 
بیمه مرکزی، برای پاسخگویی به نیازهای پژوهشی 
و توسعه تحقیقات علمی-کاربردی در صنعت بیمه، 
آمادگی کامــل دارد که در یک حرکت شایســته 
نســبت به راه اندازی میز تخصصی بیمه حوادث 

فاجعه  آمیز و خسارت های بزرگ اقدام کند.
وی از تمایــل ایران به همــکاری در حوزه های 
مختلف، نظیر انجام پژوهش های بیمه ای و اجرای 
پیشــنهادات کاربردی نهادهای بین المللی خبر 
داد و ابراز امیدواری کرد که بــا افزایش تعامالت  و 
همکاری های بیمه ای بین کشــورهای عضو اکو 
بتوان در کاهش خســارتهای بوجــود آمده نقش 

شایان توجهی را در منطقه ایفا کرد.
در ادامه این نشست رییس هیات عامل صندوق 

بیمه حوادث طبیعی ساختمان، از مراحل تکمیل 
فرایند تشکیل و راه اندازی این مجموعه خبر داد و 
گفت: خسارات بالقوه بیش از آن است که صندوق 
بتواند آن را توســط منابع مالی خود جذب کرده و 

قادر به دستیابی به اهداف خود باشد.
بر اســاس این گزارش، رضــا کاظمی تکلیمی 
با تشــریح قانون تاســیس صندوق بیمه همگانی 
حوادث طبیعی ساختمان، اظهار داشت: موضوع 
انتقال ریســک در این قانون در ســه سطح »نظام 
تنظیم گــری و رگوالتــوری«، »انتقال ریســک 
صندوق در قالب قوانین«   و »توافقات بین سازمانی 
و بیمه نامه ها« تعیین شده اســت.وی در پایان بر 
لزوم گفت وگوهای بین المللــی، انتقال تجارب و 
همکاری های بخش خصوصی برای تحقق توسعه 
پایدار تاکید کرد.همچنین اسماعیل نجار، رییس 
ســازمان مدیریت بحران کشــور در این اجالس 
گفت: کشورهای منطقه اکو به دلیل موقعیت های 
مکانی و شــرایط آب و هوایی از دیرباز شاهد وقوع 
انواع مخاطرات طبیعی بوده اند و به ســبب آسیب 
پذیری هــای زیاد، پس از وقــوع حوادث متحمل 
خسارات مالی و تلفات جانی فراوانی می شوند.وی 
افزود: گاهی میزان خســارت مادی چندین برابر 
بودجه های عمرانی و توسعه ای از پیش برنامه ریزی 
شــده اســت که باید تمهیدات جدیدی را در این 

خصوص اتخاذ کرد.

نجار با اشــاره به اینکه بیمه یکی از راهکارهای 
موثردر مدیریت بحران است، گفت: متاسفانه این 
موضوع تاکنون در کشورهای منطقه به نحو مطلوبی 
اجرایی نشده و بر اساس آمار در کشورهای پیشرفته 
بیش از ۵۰ درصد خسارت ها از محل بیمه جبران 

می شود.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به اهمیت بیمه، 
ایران در ســال های اخیر سلســه اقداماتی را برای 
استفاده از این ابزار کارآمد در پیش گرفته که تدوین 
و تصویب قوانین و اسناد باالدســتی یکی از آنها به 

شمار می رود.
نجار با تشــریح این اقدامــات، تصریح کرد: ۹۰ 
درصد حق بیمه توســط دولت تامین می شــود و 
در سال های بعدی ســهم دولت به صورت پلکانی 

کاهش و سهم مردم افزایش می یابد.
نجار، بیمه اموال دستگاه های دولتی را از دیگر 
اقدامات مهم در حوزه مدیریت ریســک دانست و 
گفت:در کشور ما دســتگاه های اجرایی سالیانه به 
منظور کاهش هزینه های دولت در راستای جبران 
خسارات ناشــی از مخاطرات طبیعی با اختصاص 
درصدی از منابع در اختیار خود نسبت به بیمه اموال 

منقول و غیر منقول خود اقدام می کنند.
 در ادامه اجالس سران بیمه ای کشور های عضو 
اکو، محمد ابراهیم حســن نژاد، قائم مقام صندوق 
بیمه کشــاورزی با اشــاره به نقش این صندوق در 
حمایت از بخش کشــاورزی گفــت:  فعالیت در 
بخش کشــاورزی به دلیل اتکای بسیار به طبیعت 
و وابستگی آن به عوامل و شرایط  جوی و محیطی، 
فعالیتی پرریسک است و تولیدکنندگان این بخش 
همواره با خسارات ناشــی از بروز حوادث قهری و 

بالیای طبیعی روبرو هستند.
وی افزود: از این رو بقا و دوام فعالیت های تولیدی 
در این بخش نیاز به حمایت هــای جدید از تولید 
کنندگان و ســرمایه گذاران دارد که در این میان 
بیمه محصوالت کشاورزی به عنوان راه حل مفید 
و مناسب جهت مقابله با این خطرات همواره مورد 

توجه و تاکید بوده است.
قائم مقــام صندوق بیمه کشــاورزی در بخش 
دیگری از سخنان خود، پیشــنهاد برگزاری وبینار 
با عنــوان »بیمه کشــاورزی در ایــران، تجارب و 

دستاوردها« را ارائه کرد.

رییس کل بیمه مرکزی مطرح کرد؛

ضرورت همکاری کشورهای اکو برای مقابله با حوادث فاجعه آمیز

مســئله اخذ مالیات از فعاالن رسمی و غیررســمی بازار ارز و 
دالالن این حوزه همواره یکی از موضوعات چالش برانگیزی بوده 
که از سوی سهامداران بورسی نیز در دو سال اخیر مورد توجه قرار 

گرفته است.
به گزارش اقتصاد آنالین؛ امروز )چهارشــنبه، ۲۴آذرماه( 
داود منظور، رییس ســازمان امور مالیاتی کشــور با اشــاره 

به برخــی تحــرکات غیررســمی در بــازار ارز، به باشــگاه 
خبرنگاران جوان گفت: شناســایی معامله گران غیررســمی 
ارز و اعمال مالیــات ۱۰درصد بر معامالت آن ها در دســتور 

کار است.
منظور با اشــاره بــه همکاری ســازمان امــور مالیاتی 
کشــور با بانک مرکــزی در این زمینه، توضیــح داد: بانک 

ی لیســتی از معامله گــران غیررســمی ارز را در  کــز مر
ر داده اســت که برای آن ها در حال تشــکیل  اختیار ما قرا

. ه هستیم ند و پر
وی در ادامــه عنوان کرد: عــده ای از آن ها که مربوط به ســال 
گذشــته اســت به طور قطعی ۱۰درصد مالیات علی الحساب بر 

آن ها منظور می شود.

مالیات ۱۰درصدی برای معامالت سال های قبل
خبرمیز خبر 

بیماران چگونه می توانند 
وام ۵۰میلیون تومانی 

بگیرند؟
یک بانــک دولتی بــه مددجویان بیمار 
تحت پوشش نهادهای حمایتی تسهیالت 
۵۰ میلیــون تومانی با نرخ ســود ۴ درصد 

پرداخت می کند.
به گزارش اقتصاد آنالیــن،  بانک عامل 
بخش مسکن در ادامه اقدامات و برنامه های 
خود در راســتای حمایت از اقشــار ضعیف 
و آســیب پذیر جامعه، اقدام بــه پرداخت 
تسهیالت ۵۰ میلیون تومانی به نیازمندان 
و افراد بیمار تحت پوشش نهادهای حمایتی 

می کند.
این اقدام در راســتای جــزو ۲-۲ بند و 
بصره ۱6 قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ کل  ت
کشــور به منظور پرداخت تسهیالت قرض 
الحســنه به بیماران فقیر و معسر نهادهای 

حمایتی صورت می گیرد.
بر این اســاس در راستای اجرای تکالیف 
محوله در خصوص جزو ۲-۲ بند و تبصره ۱6 
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر 
اعطای تسهیالت قرض الحسنه به بیماران 
فقیر و معســر تحت پوشــش کمیته امداد 
امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی کشور 
و جمعیت هالل احمر جمهوری اســالمی 
ایران با موافقت هیئت مدیره بانک، مقرر شده 
است به منظور حمایت از معرفی شدگان از 
سوی نهادهای موصوف نسبت به پرداخت 
تسهیالت در قالب عقد قرض الحسنه با تاکید 
بر رعایت تمامی ضوابــط و مقررات ذیربط 

اقدام شود.
در این اقــدام حمایتی، ســقف فردی 
تســهیالت به ازای هــر نفــر حداکثر ۵۰ 
میلیون تومان تعیین شــده است. پرداخت 
این تسهیالت از محل منابع قرض الحسنه 

خواهد بود.
همچنین بازپرداخت اقساط تسهیالت 
حداکثر 6۰ ماهه )۵ ســاله( با نرخ کارمزد ۴ 
درصد تعیین شده است که پایین ترین نرخ 

کارمزد در شبکه بانکی است.
در فرآینــد پرداخت این تســهیالت، 
نیازی به اخذ مســتندات مرتبــط با محل 
مصرف منابع از متقاضی نیســت و صرفاً« 
ارائه معرفی نامه از سوی نهادهای حمایتی 
که فرد متقاضی تحت پوشــش آن ها قرار 
دارد کافــی اســت.متقاضیان دریافت این 
تســهیالت در صورت ارائــه معرفی نامه از 
ســوی نهادهای حمایتی و واجد شــرایط 
شناخته شدن، برای دریافت این تسهیالت 
باید نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه 
پس انداز اقدام کنند. در واقع افتتاح حساب 
قرض الحسنه پس انداز برای این متقاضیان 
الزامی اســت.این اقدام در ادامه برنامه های 
حمایتی بانک مذکور در راســتای کمک به 
تأمین مالی و رفع نیاز مالی اقشــار ضعیف و 
آســیب پذیر صورت خواهد گرفت.بانک در 
تدوین دستورالعمل مربوط به نحوه و شرایط 
پرداخت این تسهیالت به متقاضیان با نیت 
تسهیل شــرایط به منظور کمک رسانی به 
اقشار نیازمند، نسبت به ساده سازی مسیر 
دسترسی متقاضیان واجد شــرایط به این 
تسهیالت اقدام کرده اســت. از جمله آنکه 
متقاضیان نیازی به ارائه مدارک و مستندات 
درمانی نداشته و صرفاً با ارائه معرفی نامه از 
نهادهای حمایتی که تحت پوشــش آن ها 
قرار دارند در نوبت دریافت این تســهیالت 

قرار خواهند گرفت.

اجرای طرح نسخه الکترونیک 
در چه مرحله ای است؟

ســازمان بیمــه ســالمت از تحقق ۷۵ 
درصــدی این طرح در کشــور تــا ۲۳ آذر 
ماه خبر داد و اعالم کرد: نســخه نویســی 
الکترونیک در ۱۲ اســتان بین ۹۰ تا ۱۰۰ 
درصد و در ۱۰ اســتان بین ۸۰ تا ۹۰ درصد 
در حال اجراست.به گزارش اقتصاد آنالین، 
شاخص درصد تحقق نســخه الکترونیک 
به صورت تجمعی در آذر مــاه به ۷۵ درصد 
رسیده است.در حال حاضر ۲۲ استان بیش 
از ۸۰ درصــد تحقق نســخه الکترونیک را 
داشتند که از این بین، ۱۲ استان بین ۹۰ تا 
۱۰۰ درصد و ۱۰ استان بین ۸۰ تا ۹۰ درصد 
این طرح را اجرایی کردند.شــاخص روزانه 
درصد تحقق نســخه الکترونیک از ابتدای 
آذر ماه تا ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۰ در استان سمنان 
از ۵6 درصد به ۸6 درصد رســیده است.در 
همین بازه زمانی در استان فارس از ابتدای 
ماه جاری، شــاخص روزانه از ۳۴ درصد به 
۷۴ درصد و در استان مازندران از ۴۵ به 6۱ 
درصد رسیده است.استان های تهران، البرز، 
سیســتان و بلوچســتان، گیالن، خراسان 
رضوی و اصفهان، شــاخص هــا به کندی 
افزایشی است.در اســتان تهران از ابتدای 
ماه جاری، شــاخص روزانــه از ۴۳ درصد با 
اندکی افزایش به ۴۹ درصد و در استان البرز 
از ابتدای ماه جاری، شــاخص روزانه از ۴۸ 

درصد به ۵۵ درصد رسیده است.

تقدیر شیرخوارگاه آمنه از 
بانک اقتصادنوین

شــیرخوارگاه آمنه به پــاس اقدامات 
نیکوکارانه بانک اقتصادنوین طی مراسمی 

از این بانک تقدیر کرد.
به گــزارش اقتصــاد آنالیــن، در آیین 
افتتاح مرکز دندانپزشــکی شــیرخوارگاه 
آمنه که با مشــارکت بانــک اقتصادنوین و 
شرکت سرمایه گذاری اقتصادنوین تجهیز 
و آماده بهره برداری شــده است از اقدامات 
بانک اقتصادنوین در ایفای مسئولیت های 

اجتماعی تقدیر شد.
ایــن مرکــز امــکان ارائــه خدمــات 
دندانپزشــکی به بیــش از 6۰۰ کودک و 
نوجوان تحت پوشــش اداره کل بهزیستی 
بخش شمیرانات اســتان تهران را خواهد 

داشت.
ی اســت، شــیرخوارگاه آمنه  ـ ـ ن ت ف گ
بزرگترین مرکز نگهداری از شــیرخواران 
و کودکان صفر تا 6 ســال تهران است که از 
سال ۱۳۴۷ تا کنون تحت نظارت سازمان 

بهزیستی فعالیت می کند.

دبیر کانون بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصی؛

دادن سود باال توسط بانک  
ها، تخلف است 

برخی از بانک ها برای جذب مشــتریان 
بیشــتر اقدام به افزایش نرخ ســود سپرده 
کرده اند که بانــک مرکزی بــه آنها تذکر 
داده است؛ دبیر کانون بانک ها و موسسات 
عتباری خصوصی نیز تصریح می کند: در  ا
صورت مشاهده، مدیران عامل این بانک ها 

رد صالحیت می شوند.
به گــزارش اقتصــاد آنالین بــه نقل از 
ایرنا،  که در روزهای گذشــته بانک مرکزی 
به بانک هایی که نرخ ســود بــاال پرداخت 
می کنند تذکر جدی داده اســت و پرونده 
برخورد انضباطی با مدیــران برخی از این 
بانک ها که بیشــتر بانک هــای خصوصی 

هستند را به جریان انداخته است.
بیر کانــون بانک ها و موسســه های  د
اعتباری خصوصی در این باره  گفت: بانک 
مرکزی تغییری در میزان نرخ سود سپرده 
افراد نداشته است و آخرین بخشنامه بانک 
مرکــزی در این خصوص مربوط به ســال 

گذشته است. 
»محمدرضا جمشــیدی« افــزود: هر 
بانکی که از قانون بانک مرکزی پیروی نکند 
و بیشتر از نرخ اعالمی پرداخت کند، توسط 
ناظران بانک مرکزی رصــد و نه تنها به آنها 
تذکر داده می شــود بلکه به هیات نظارت 
انک مرکــزی معرفی می شــوند و حتی  ب
در مــواردی مدیران بانکــی رد صالحیت 

می شوند. 
وی درباره تاثیرات رقابت کاذب بانک ها 
در جذب ســپرده و پرداخت ســود سپرده 
یشــتر، گفت: وقتی بانکی از قانون بانک  ب
مرکزی پیروی نکند جابه جایی نقدینگی را 
از یک بانک به ســوی بانک های دیگر سوق 
می دهد و در عمل توقعــات را نیز افزایش 
می دهــد و بازارهای مختلف را به ســوی 

سپرده گذاری سوق می دهد. 
دبیرکانون بانک ها و موسسات اعتباری 
گفت: مدیران عامــل بانک های خصوصی 
معتقدند کــه نباید بانک هــا در پرداخت 
نرخ های ســود ســپرده ها از قانــون بانک 
مرکزی عدول کننــد و اگر بانک های دیگر 

این کار را کنند دنباله رو نباشند. 
وی ادامــه داد: براین اســاس بانک های 
خصوصی در جلســه ماهانه خــود در دوم 
آذرماه به پیروی از قانــون بانک مرکزی در 
پرداخت سود ســپرده تاکید کردند که این 
موضــوع در مصوبه الزم االجرای شــورای 
عالی بانک های خصوصی درج و مقرر شــد 

کسی از آن خطا نکند. 
مشــیدی اظهارداشــت: البته باید  ج
توجه داشــت برخی از بانک ها ســهامدار 
صندوق های سرمایه گذاری هستند و برگ 
سهام این صندوق ها توسط بانک ها فروخته 
می شود و این صندوق ها از قوانین سازمان 
بورس و اوراق بهادار پیــروی کرده و از بانک 
مرکزی تبعیــت نمی کنند و چون عاملیت 
فروشنده این سهام به برخی بانک ها واگذار 
شده این شبهه پیش می آید که سود بیشتر 
دریافت می کنند.سود بانکی سپرده ها در 
همه کشورها، رقمی مهم و حیاتی محسوب 
می شود، زیرا بر سایر متغیرها و شاخص های 
اقتصادی تاثیرگذار است.بانک ها از سپرده 
افراد برای پرداخت تسهیالت و تسویه بدهی 
خود استفاده می کنند. بدین ترتیب افزایش 
رخ سود یکی از راهکارهای اصلی بانک ها  ن
برای جذب ســپرده بیشــتر در سال های 
گذشته بوده  اســت.نرخ سود بانکی همواره 
توســط شــورای پول و اعتبار مشــخص 
می شود و این شورا ۲۴ تیر ماه سال گذشته 
سقف نرخ ســود علی الحساب سپرده های 
سرمایه گذاری را مصوب و بانک مرکزی به 

شبکه بانکی کشور ابالغ کرد. 
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اولیانوف:مذاکرات ایران، چین و روسیه در وین بسیار مفید است

بحران بودجه در »قطب نمای استراتژیک« اروپا

میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی 
در وین اعالم کرد که گفت وگوهای سه جانبه ایران، چین و روسیه در 

مذاکرات وین بسیار مفید بود.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایرنا، این دیپلمات ارشد روس در 
صفحه توئیتر خود نوشت: هیات های روسیه، چین و ایران امروز یک بار 

دیگر دیدار کردند.
وی که به عنوان نماینده روســیه در مذاکرات ویــن حضور دارد، 
افزود:این قالب سه جانبه در مذاکرات وین در مورد برجام بسیار مفید 

ظاهر شد.
مذاکره کننده ارشد روسیه در مذاکرات وین پس از نشست سه جانبه 
با مذاکره کنندگان ارشد ایران و چین، روند گفت وگوها را مثبت ارزیابی 
کرد و در گفت وگو با خبرنگاران مقابل هتل کوبورگ وین بیان داشت: 
من معتقدم ما پیشــرفت هایی )در مذاکرات( داشتیم و امیدوارم طی 
روزهای آینده بتوانیم اظهارات دقیق تری را مطرح کنیم؛ اما روند کار 

مثبت است.
او پاسخ به این پرســش را که مانع اصلی رســیدن به توافق در وین 

چیست، دشوار توصیف اما تصریح کرد که در مذاکرات پیشرفت هایی 
حاصل شده است. این دیپلمات روس گفت؛ نمی تواند درباره محتوای 
مذاکرات صحبت کند اما به زودی جزئیات بیشــتری اطالع رســانی 
خواهد شــد.دور تازه مذاکرات وین از پنجشنبه گذشــته با برگزاری 
نشست کمیسیون مشترک برجام آغاز شــده و گفت  وگوها اینک به 
مراحل حساسی رسیده است. جمهوری اسالمی ایران تاکید دارد که 
رســیدن به توافق درباره احیای مفاد برجام به اراده طرف های مقابل 

بستگی دارد.

بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از دکترین 
دفاعی اروپا که جــوزپ بورل، رئیس دیپلماســی 
اتحادیه اروپا روی میز قرار داده و از آن به عنوان »قطب  
نمای استراتژیک« یاد می شود و قرار است در مارس 

۲۰۲۲ نهایی شود، استقبال می کنند.
یکی از اهداف این طرح در کنار تولید مشــترک 
ســالح و تجهیزات نظامی، ایجاد نیــروی نظامی 
اتحادیه اروپا اســت تا امکان استفاده از آن در جریان 

بحران ها وجود داشته باشد.
به اعتقاد این قیبل از کشورها، »ارتش اروپا« یک 
شعار از سوی رویاپردازان ساده لوح اروپایی نیست، 
بلکه بیانگر سیاست مشترک خارجی و امنیتی است. 
هدف از تشکیل این نیروی مشترک دخالت نظامی 
در بحران های مختلف بدون تکیه بر آمریکاســت. 
نیروی مشترک نظامی اروپا »ظرفیت استقرار سریع 
اتحادیه اروپا« نام خواهد داشــت و شامل نیروهای 
زمینی، دریایی و هوایی خواهد بود که بتوانند با توجه 

به بحران مورد نظر اقدام کنند.
خروج نظامیان آمریکا از افغانستان و عدم مشورت 
واشــنگتن با پاریس برای تشــکیل اتحادی جدید 
در منطقــه اقیانوس هند-آرام به بحث بر ســر لزوم 
تقویت دفاع نظامی اروپا دامن زده اســت. با خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا و خروج آمریکا از افغانستان، 
دفاع مشترک از حامیان بیشــتری در اتحادیه اروپا 
برخوردار شده است. برخی از کشــورهای اروپایی 
بر این باورند کــه رویکرد واشــنگتن طی یک دهه 
اخیر نشــان دهنده نیاز اتحادیه اروپا به »استقالل 

راهبردی« بیشتر است.
در مقابل گروهی دیگر از کشورهای اروپایی تاکید 
می کنند که اتحادیه اروپا در هر صورت به توانایی های 
نظامی آمریکا وابسته خواهد بود. ژوزف بورل نماینده 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا نیز خروج آشــفته 
نیروهای اروپایی از افغانستان را نشانه »عدم استقالل 
و وابســته بودن این نیروها به کاخ سفید« خواند و بر 
تشکیل »ارتش مستقل و مشترک اروپایی« تاکید 
کرده بود. او این باور اســت »ارتش های اروپایی باید 

به عنوان بخشــی از یک دفاع مشترک تغییر شکل 
دهند و این امر در درجه اول شــامل دســتیابی به 
توانایی های مشترک و توسعه یک سیاست صنعتی 

دفاعی واقعی است.«
امانوئل مکــرون، رئیس جمهوری فرانســه که 
کشورش در نیمه اول ســال ۲۰۲۲ ریاست دوره ای 
اتحادیه اروپا را عهــده دار خواهد شــد، از حامیان 
جدی تشــکیل ارتش واحد اروپایی اســت. پاریس 
خود را برای چالش ها و اقداماتی که باید انجام شوند، 
آماده می کند. طرح دفاع مشــترک اروپایی یکی از 
اولویت های فرانسه برای دوره ریاست بر اتحادیه اروپا 
است. مکرون رئیس جمهوری فرانسه که »قدرتمند 
کردن اروپا در جهان« را یکی از اهداف خود در دوره 
ریاســت بر اروپا قرار داده، اعتقاد دارد ما باید به  جای 
یک اروپای همکاری در داخــل مرزهایمان به یک 
اروپای قوی در جهان که کامال در گزینه هایش آزاد 

و صاحب سرنوشت خود باشد، برسیم.«
مکرون همچنین مدعی است: »وقتی می خواهیم 
از اروپا دفاع کنیم، این کار باید کامل باشد. نمی شود 
گفت من اروپا را دوست دارم؛ ولی ساختار حقوقی آن 
را دوست ندارم. اروپا را دوست دارم؛ ولی پیمان های 
اروپایــی، در کشــور ما قابــل اجرا نیســتند. این 

موضع گیری ها برای اروپا خنده دار است.«
وزیر دفاع فرانســه در گذشــته به رهبــران ناتو 
گفته بود از طرح جدید دفاعی اروپا هراسی نداشته 
باشند. این ابتکارعمل می تواند ائتالف ناتو را قوی تر 
و مســتحکم تر کند و اظهارات مطرح شــده درباره 
تشــکیل ائتالف نظامی اتحادیه اروپا بی دلیل بوده 
است. البته ســران اتحادیه این اطمینان را به آمریکا 
داده اند که توســعه ظرفیت های نظامی مســتقل 
این اتحادیه را به متحــد مفیدتری برای آمریکا بدل 
خواهد کرد و چنین ائتــالف نظامی در اتحادیه اروپا 

یک فرصت است.
ســازمان دفاع اروپایی در مغایرت بــا ناتو ایجاد 
نمی شــود، بلکه بر عکس یک اروپای قوی برای یک 
ائتالف قوی تر تشکیل می شــود. طرح تقویت دفاع 
نظامی اروپا به سود آمریکا خواهد بود و به تقویت ناتو 
منجر خواهد شد. عدم وابستگی راهبردی به آمریکا 
هدفی است که هر دو کشــور آلمان و فرانسه دنبال 
می کنند، تصورات و انگیزه های این دو اما متفاوتند. 
در چهار ســال ریاســت جمهوری ترامپ، آلمان و 
فرانسه دریافتند که سرنوشت امنیتی و دفاعی شان 
را خود باید در دست بگیرند. آنها به »سیاست دفاعی 
و امنیتی مشــترک« اروپا رونق بخشــیده و اهداف 

جدیدی را تعیین کردند.
شواهد نشــان می دهد بســیاری از اروپایی ها 
در رابطه بــا هزینه های این طرح مشــکل دارند. 
درحالی کــه هزینه های نظامی کشــورهای عضو 
در ســال ۲۰۲۰ میالدی ۵ درصد افزایش یافته، 
ســهم اختصاص یافته برای همکاری مشــترک 
بین کشورها به شــدت کاهش یافته است. طبق 
گزارش ســاالنه آژانــس دفاع اروپــا هزینه های 
نظامی کشــورهای اروپایی در حال افزایش است؛ 
اما این بودجه های فزاینده به نفع دفاع مشــترک 
اروپایی نیست. کشــورهای عضو این نهاد مستقر 
در بروکســل ۱۹۸ میلیارد یورو بــرای دفاع خود 
در ســال ۲۰۲۰ هزینه کرده و فرانسه ۴6 میلیارد 
هزینه کرده اســت. این افزایش قابــل توجه )۵+ 
درصد( بزرگ ترین افزایــش از زمان اولین بودجه 
آژانس است که سال ۲۰۰۴ برای ارتقای همکاری 

بین دولت ها ایجاد شد.
از ســال ۲۰۱۷، حمایت بی وقفه دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری ســابق آمریــکا از ایــن امر که 
اروپایی ها باید »ســهم بار« خود را برای تضمین 
امنیت خود به دوش بکشــند و ســرمایه گذاری 
بیشــتری  کنند، در نهایت به بار نشســت. ناتو از 
این امر خوشحال خواهد شــد، برعکس اتحادیه 
اروپا را خرســند نمی کنــد. چراکه اگــر بودجه 
نظامــی افزایش پیدا کــرده باشــد، هزینه های 
مشترک کاهش یافته است؛ چراکه همکاری بین 
کشــورهای عضو برای خرید مشــترک به منظور 
جلوگیری از هزینه های غیرضــروری، تکراری و 

مسائل مربوط به همکاری کاهش یافته است.
»دفاع گروهی« اروپا با مجموع ۱/ ۴میلیارد دالر 
۱۳درصد ســقوط کرد و به پایین ترین سطح خود 
رســید. در ســال ۲۰۰۸، درحالی که موضوع دفاع 
اروپایی، آن طور که امروزه مطرح است ذکر نمی شد، 
این مبلغ حدود ۳/ 6میلیارد بود. نگرانی از این کاهش 
از سوی رئیس آژانس دفاع اروپا نیز مورد تاکید قرار 

گرفته است.

یک کارشناس مسائل بین الملل با بیان این که به 
مذاکرات وین نگاهی »محتاطانه« دارم افزود: باید 
منتظر باشیم ببینیم که دو طرف به یک جمع بندی 

برای ادامه مذاکرات می رسند یا نه.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایسنا، رحمان 
قهرمان پور  با اشاره به مذاکرات وین و ارزیابی اش از 
نتیجه بخش بودن این گفت وگوها گفت: ادامه پیدا 
کردن مذاکرات و طوالنی شدن آن نشان از جدیت 
طرف ها دارد اما جدی بودن بیشتر از آنکه معطوف 
به رسیدن به توافق باشد، به رفع اختالف ها معطوف 
اســت. مالقات نمایندگان آمریکا با چین و روسیه 
نشــان می دهد که اختالفات به حدی جدی است 
که چین و روسیه وارد عمل شدند اما در مورد اینکه 
توافق های پیشین مبنا خواهد بود یا نه خبر دقیقی 

نداریم.
وی ادامه داد: اروپا می گویــد مذاکرات قبلی در 
وین 6 بایــد مبنای ادامه مذاکرات باشــد اما طرف 
ایرانی می گوید ایران بخشی از آن متن را می پذیرد 
و درباره بخشی دیگر تحفظ دارد. خبری که روز سه 
شنبه به نقل از آقای باقری منتشر شد که هنوز وارد 
مذاکرات جدی درباره لغو تحریم ها نشدیم حکایت 
از ایــن دارد که در مذاکرات وین فضای ســنگینی 
حاکم است و اختالفات زیاد اســت و با وجود اینکه 
مذاکرات تا پایان هفته )جمعه( هــم ادامه دارد اما 
روند مذاکرات آن اندازه که انتظار بود جلو رود، رو به 
جلو نیست. باید منظر باشیم ببینیم که دو طرف به 

یک جمع بندی برای ادامه مذاکرات می رسند یا نه.
این کارشــناس مســایل بین الملل اظهار کرد: 
مجموع اظهــارات طرف غربی نشــان می دهد که 
آنها می خواهند در این دور به ایران فشــار آورند که 
همان متن پیش نویس وین 6 را بپذیرد و با این پیش 
شرط مذاکرات را در آینده ادامه دهند. طرف غربی 
و آمریکا تالش دارند تا پایــان هفته به جمع بندی 
برسند که امکان توافق هســت یا نه، اگر این امکان 
باشــد مذاکرات را ادامه دهند و اگر نباشد این طور 
می گویند که اجالس اضطراری شــورای حکام در 

دسامبر را برگزار کنند.
قهرمان پور در پاســخ به این که چرا اروپایی ها با 
شروع مذاکرات وین از ۸ آذر از ایران فاصله گرفتند؟ 
با اشاره به اینکه روابط فراآتالنتیکی نشان می دهد 
اروپا نگران افزایش فاصله میــان آمریکا و اتحادیه 
اروپا اســت و این فاصله بیشــتر به ضرر اروپاست. 
اروپا احســاس می کند جایی در این رقابت ندارد و 
برای اروپا مهم است که سر یک موضوعی با آمریکا 
همکاری کند و نقش آفرینی داشته باشد. از طرفی 
برگزیت ضربه بزرگی به اتحادیه اروپا زده است و این 
رفتار از سوی اروپایی ها قابل پیش بینی است. اروپا 
برای حفظ انســجام داخلی خود نیاز دارد در بحث 

هسته ای ایران نقش آفرین باشد.
وی در پاسخ به این که اروپا آنقدر از ایران دور شده 
است که روسیه به عنوان محور تعادل در این دور از 
گفت وگوها میانجی میان ایران و آمریکا است اظهار 
کرد: روس ها بیشتر از گذشته مایل به اجرایی شدن 
برجام هســتند، چون فکر می کنند که این توافق 
باعث تسهیل و تســریع ورودشــان به خاورمیانه 

خواهد شد.

این کارشناس مســایل بین الملل در پاسخ به 
اینکه اما اروپا در زمان ترامپ ضربات سنگینی از 
سوی آمریکا متحمل شد، چطور االن به این شکل 
همســویی دارد؟ به عالوه اروپا از برجام در مقابل 
آمریکا در شورای امنیت هزینه های زیاد سیاسی 
داد چرا اکنون طوری رفتار می کند گویی عالقه 
ای به حفظ برجام نداشته و ندارد؟ گفت: دغدغه 
اروپا این اســت که از این فرصت اســتفاده کند 
به آمریکا نزدیک شــود و از طرفــی نقش خود به 
عنوان E۳ در مذاکــرات و برجام را نیز حفظ کند. 
معتقدم اروپا و آمریکا امتیازاتی بیشــتر از آنچه 
در دوران قبــل در ســال ۲۰۱۵ در برجام دادند، 
نخواهند داد. جو بایدن و دیگر مقامات آمریکایی 
تاکیــد کرده اند که اگــر ایران خواهــان گرفتن 
امتیازات بیشتر اســت، باید مذاکره درباره سایر 
مسایل از جمله مســایل منطقه ای را بپذیرد. از 
ســویی در ایران در بحث فعالیت های هسته ای 
اتفاق مهمی نیفتاده اســت که آنهــا بخواهند از 

مواضع قبلی شان عقب نشینی کنند.
قهرمان پور اظهار کرد: اروپا نه اینکه نمی خواهد 

توافق هســته ای را اجرا کند، اما دلیلــی ندارد که 
امتیازات بیشتری به ایران بدهند. ایران اورانیوم 6۰ 
درصد دارد اما از نظر آنها اتفاق جدیدی نیست. تغییر 
دولت در ایران هم از نظر ما مهم است اما از نگاه آنها به 
نظر موضوعی نیست که بخواهند خود را با آن تطبیق 
دهند. اما این مســاله که چرا اروپا با ایــران در رفع 
تحریم های بیشتر همراهی نمی کند سوال مهمی 
است. کسانی که در داخل ایران تحلیل می کنند باید 
متغیرهای بیشتری را در تحلیل شان وارد کنند و به 
این سوال پاسخ دهند، چرا اروپا و آمریکا به ویژه سه 
کشــور اروپایی حاضر به امتیازدهی بیشتر به ایران 

نیستند؟
وی تصریح کرد: مهم اســت بدانیم کــه در دور 
هفتم مذاکرات چه اتفاقی افتاده اســت که مواضع 
طرفین در دور هشتم تندتر شده است! انریکه مورا 
معاون رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا کسی 
است که در مراسم تحلیف ریاست جمهوری آقای 
رییسی شــرکت کرد و اعالم کرد که آماده مذاکره 
هســتند ولی چه می شــودکه بعد از دور هفتم به 
خودشــان این جرات را می دهند که ایران را تهدید 

کرده و مواضع سخت گیرانه ای اتخاذ کنند.
این کارشناس مسایل بین الملل گفت: البته نباید 
از نظر دور داشــت که در آمریکا هم جناح میانه رو 
جمهوری خواه،  هم ترامپیست ها و هم دموکرات ها 
مخالف برجام هستند شــاید از این روست که اروپا 
هم چندان تالشی برای رفع اختالفات میان ایران و 
آمریکا نمی کند و از طرفی با آمریکا همراهی می کند. 
روشن است برای آمریکا بازگشت به توافق روز به روز 

سخت تر می شود.
وی ادامه داد: مشکل این اســت که اروپا دست 
باال را در مقابل آمریکا و در مذاکرات برجامی ندارد، 
آنچه می گوید یک بلوف است، کسی باور نمی کند 
که برای آمریکا تعیین تکلیف کند چه کند چه نکند. 
اروپا در حدی نیست که به آمریکا بگوید تو سرخود از 
برجام خارج شدی پس سرت را پایین بینداز و بدون 

هیچ شرطی برگرد.

یک کارشناس مسائل بین الملل پاسخ داد؛

چرا اروپا با شروع مذاکرات وین از ایران فاصله گرفت؟

مجمع عمومی ســازمان ملل متحد با ۷۸ رأی موافق، ۳۱ رأی 
مخالف و 6۹ رأی ممتنــع قطعنامه ای ضد ایرانــی را به تصویب 
رســاند.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از فارس، مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد بامداد جمعــه )به وقت تهــران( با تصویب 
قطعنامه ای درباره آنچه »وضعیت حقوق بشــر در ایران« خوانده 
شــده به تکرار اتهامات ضد ایرانی پرداخت. ایــن قطعنامه با ۷۸ 

رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و 6۹ رأی ممتنع به تصویب رســید.
قطعنامه های مجمــع عمومی ســازمان ملل متحــد، بر خالف 
قطعنامه های شــورای امنیــت، انضباطی یا الزام آور نیســتند و 
از آنها با عنوان تدابیر توصیه ای یاد می شــود.دولت آمریکا که در 
سال های گذشته به تروریسم اقتصادی علیه ایران روی آورده جزو 
کشــورهایی بود که به قطعنامه مذکــور رأی موافق داد. انگلیس، 

فرانســه، آلمان کانادا، رژیم صهیونیستی، عربســتان سعودی و 
بحرین برخــی از دیگر حامیــان این قطعنامــه بودند.جمهوری 
اســالمی ایران پیش از این در واکنش به تصویــب قطعنامه های 
مشــابه تأکید کرده که رعایت حقوق بشــر را از الزامات شــرعی، 
قانونی و موضوعی در راســتای منافــع و امنیت ملــی می داند و 

همواره به آن اهتمام ورزیده است. 

تصویب قطعنامه »حقوق بشری« علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل
خبرمیز خبر 

تحریم آمریکا علیه ۳۷شرکت 
به بهانه همکاری با ایران

وزارت بازرگانی آمریکا برای چند شرکت 
به بهانه عرضه برخی اقالم قابل اســتفاده 
در برنامه تســلیحاتی و موشــکی ایران به 
شــرکت های تحت تحریــم خزانه داری، 

محدودیت های صادراتی وضع کرد.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از فارس، 
وزارت بازرگانی آمریکا امروز پنجشــنبه 
۳۷ شرکت را به انجام فعالیت های مغایر با 
سیاست خارجی یا امنیت ملی آمریکا متهم 
و برای آنها محدودیت های صادراتی در نظر 

گرفت.
وزارت بازرگانی آمریکا در بیانیه ای اعالم 
کرده این شرکت ها در فهرست موسوم به 

»Entity list« قرار گرفته اند.
ـخاص، ســازمان ها یا دولت هایی  اشـ
که در ایــن فهرســت قــرار می گیرند با 
محدودیت هــای صادراتی مواجه خواهند 
شد و طرف های دیگر برای صادرات اقالمی 
نظیر فناوری های آمریکایی به آنها بایستی 

از دولت آمریکا مجوز دریافت کنند. 
با وجود این، خرید اقــالم و محصوالت 
از شــرکت هایی که در  Entity List قرار 
گرفته اند برای اشــخاص و شــرکت های 

آمریکایی ممنوع نیست.
از میان این ۳۷ شرکت ۳ شرکت به دلیل 
نقض تحریم های ایران در این فهرست قرار 
گرفته اند. مطابق این بیانیه، نام شرکت های 
»ویولت الکترونیکز«، »شــرکت فناوری 
کامتل« و »اچ .اس .جــی الکترونیکز« به 
دلیل عرضه یا تالش برای  عرضه برخی اقالم 
قابل استفاده در برنامه تسلیحاتی و موشکی 
ایران به شــرکت هایی که تحــت تحریم 
خزانه داری بوده اند در فهرست مذکور ثبت 

شده است.  
بازرگانــی آمریکا به عالوه ۹ شــرکت 
زیر را هم به بهانه های مرتبط بــا ایران در 
فهرست مذکور قرار داده است. مطابق این 
ادعا، شــرکت های ذیل بخشی از شبکه ای 
بوده اند که با نادیده گرفتن محدودیت های 
صادراتی وضع شده از سوی دولت آمریکا، 
برخی کاالهای ســاخت آمریکا را به ایران 
عرضه کرده و از این طریق از صنایع دفاعی 

ایران حمایت مادی به عمل آورده اند. 

مذاکره کننده ارشد ایران؛
این هفته پیشرفت خوبی در 

مذاکرات داشتیم
علی باقری با بیــان اینکــه این هفته 
پیشرفت خوبی داشتیم، در توییتی نوشت: 
امروز کمیسیون مشترک برگزار و بعد از یک 
وقفه چند روزه، مذاکرات را ادامه خواهیم 

داد.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از فارس، 
علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری 
اســالمی ایران در مذاکرات با گروه ۴+۱ ) 
آلمام، فرانســه، انگلیس، روسیه و چین( 
رای رفع تحریم ها صبــح امروز )جمعه(  ب
در توییتی نوشت: پس از رایزنی ها با دیگر 
هیات ها، بعد از ظهر روز گذشته من و انریکه 
مورا برای ارزیابی وضعیــت و بحث درباره 

مسیر پیش رو، دیدار کردیم.
وی افزود: این هفته پیشــرفت خوبی   
داشتیم. امروز )جمعه( کمیسیون مشترک 
خواهیم داشت و بعد از یک وقفه چند روزه، 

مذاکرات را ادامه خواهیم داد.

مذاکرات وین به تعویق 
خواهد افتاد؟

برگــزاری رویتــرز بــه نقــل از  خ
دیپلمات های غربــی از احتمال به تعویق 

افتادن مذاکرات وین خبر داد.
بــه گــزارش اقتصادآنالین بــه نقل از 
تسنیم، منابع دیپلماتیک اعالم کردند که  
نمایندگان طرف های باقی مانده در برجام 
جمعه درباره اعالم تعویــق مذاکرات وین 

نشست خواهند داشت.
به گزارش رویترز، یکــی از دیپلمات ها 
گفته که مذاکرات هسته ای از ۲۷ دسامبر 
)ششم دیماه( از سر گرفته خواهد شد و این 
در حالی است که دیپلمات دیگر بازه زمانی 
بین کریسمس و سال نو میالدی را به عنوان 
زمان احتمالی از سرگیری مذاکرات مطرح 

کرده است.
کمیسیون مشترک برجام امروز جمعه 
ساعت ۱۴ به وقت اتریش ) ۳۰ و۱6  به وقت 
ایران ( در محل هتــل کوبورگ وین برگزار 

می شود.
در این نشســت گــزارش جمع بندی 
را »انریکه مورا« معاون مســئول خارجی 
اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده این نشست 
ارائه می کند.ایران و کشــورهای ۱+۴ هم 
نظرات خــود را دربــاره ایــن دور از گفت 
وگوها اعالم می کنند. هیئت های شرکت 
کننده جمعه  برای مشورت های بیشتر به 

پایتخت های خود باز می گردند.

وزیر خارجه سعودی؛
عربستان پذیرای هر 

گفت   وگویی با ایران است
وزیر خارجه عربســتان سعودی ادعای 
رسانه ها درباره برگزاری یک نشست امنیتی 
میان کارشناسان ایرانی و سعودی در اردن 

را تکذیب کرد.
بــه گــزارش اقتصادآنالین بــه نقل از 
فــارس، »فیصل بــن فرحان« وزیــر امور 
خارجه عربستان ســعودی دیدار محرمانه 
کارشناسان امنیتی  کشــورش با ایران در 
حاشــیه یک نشســت امنیتی در اردن را 

تکذیب کرد.
به گزارش روســیا الیوم، بن فرحان در 
نشستی خبری مشترک با »سامح شکری« 
همتای مصری خود در قاهره گفت که هیچ 
مالقاتی بین کارشناسان سعودی و ایرانی 
در اردن وجــود نداشــت. او در عین حال 
تایید کرد که که اردن به تازگی میزبان یک 
کنفرانس امنیتی بود که در آن چندین نفر از 

همه کشورها شرکت کردند.
وی بــا بیان اینکه یک ســری مذاکرات 
مســتقیم بین تهران و ریاض در حال انجام 
است که قباًل به طور رسمی اعالم شده است، 
تاکید کرد: »عربستان ســعودی پذیرای 

هرگونه گفت وگو است«.
 خبرگزاری رسمی اردن)پترا( چند روز 
پیش مدعی شــده بود که نشست امنیتی 
در سطح کارشناســی بین مقامات ایران و 

عربستان در امان برگزار شده است.
به ادعای این منبع، نشســت مذکور به 
میزبانی اندیشکده عربی تحقیقات امنیتی 
امان برگزار شــد و در آن دو طرف تعدادی 
از مســائل امنیتی و فنی را بررسی کردند و  
طرفین تمایل خود را برای گسترش روابط 

و تحکیم ثبات منطقه ای اعالم کردند.
در همین حال خبرگزاری انگلیس  روز 
دوشــنبه به نقل از منبع ارشد دیپلماتیک 
در ایران ادعای خبرگزاری پتــرا را رد کرد 
و گزارش داد که هیــچ مقامی ایرانی در این 

نشست ادعایی شرکت نکرده است.

توافق روسیه و چین برای 
ایجاد مکانیسم مالی مستقل

رؤسای جمهور روسیه و چین برای ایجاد 
مکانیسم مالی مســتقل در دیدار مجازی 

خود توافق کردند.
کاخ  الجزیــره،  گــزارش  ــه  ب
ریاســت جمهوری روســیه اعالم کرد این 
کشــور پیشــنهادات خود را در خصوص 
تضمین های امینتی به آمریــکا ارائه داده و 
اکنون آماده است تا آن ها را به صورت علنی 

مورد بحث قرار دهد.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از باشگاه 
خبرنگاران، کرملین با اشاره به گفت وگوی 
مجــازی میــان »والدیمیــر پوتیــن« 
رییس جمهور روسیه و »شی جین پینگ« 
همتای چینی اش اعالم کرد: پوتین و شی، 
در دیــدار مجازی خود توافــق کردند یک 
مکانیسم ارتباط مالی مستقل ایجاد کنند 
که از دیگر کشــور ها تاثیر نپذیرد. دو طرف 
در طول مذاکرات تاکیــد کردند که توافق 
آکوس میــان آمریکا، انگلیس و اســترالیا 

توازن هسته ای را تضعیف می کند.
رییس جمهور چین همچنین بر حمایت 
خود از ابتکار روسیه در زمینه تضمین های 

امنیتی تاکید کرد.
که مسکو پکن را در خصوص پیشرفت 
تماس های خود با واشــنگتن و ناتو درباره 
تضمین های امنیتی در جریان گذاشته ایم. 
همچنین  پوتین و رییــس جمهور چین از 
تحرکات واشنگتن در تغییر نقشه محدوده 
آسیای شرقی و اقیانوسیه ابراز نگرانی کردند.

بر اساس گزارش منابع روسی رییس جمهور 
چین بعد از سخنان پوتین و قرار گرفتن در 
جریان آخرین تحــوالت اتفاق افتاده میان 
روسیه و ناتو از مسکو و از ابتکار پوتین برای 
انجام مذاکرات بــا کشــور های عضو ناتو 
حمایت کرده و اعالم کرد پکن نگرانی های 
مســکو را درک می کند.در همین راســتا 
ســرگئی ریابکوف، معــاون وزیرخارجه 
روسیه اظهار نظر مقامات آمریکایی درباره 
اعزام نظامیانشان به شرق اروپا تاکید کرد:» 
این سخنان ســبب افزایش اظهار نظر های 
تنفرآمیز و احساسات ضد روسی می شود. 
اظهار نظر های کاخ سفید موجب می شود 
تا حس انتقامجویی مقامات اوکراین تقویت 
شود.«سخنان ریابکوف واکنشی به اظهار 
نظر جن ســاکی، ســخنگوی کاخ سفید 
است که گفته بود اگر شــرایط در موضوع 
اوکراین پرتنش شــود، واشــنگتن امکان 
اعزام نظامیان خود به شــرق اروپا را بررسی 
می کند. ریابکوف ساعاتی قبل از دیدارش 
با کارن دانفرید، معاون وزیــر امور خارجه 
آمریکا در مســکو اظهار داشــت که انتظار 
می رود واشنگتن پیشــنهاد های مسکو را 
درباره ضــرورت تضمین های امنیتی برای 
توسعه نیافتن مسکو در شرق، مورد توجه 

قرار دهد.



نگاه
بهترین روش تحلیل در بازار 

رمزارزها چیست؟ 
 راه  های موفقیت 

سرمایه  گذاران
بازار رمزارزها و ســودهای ناگهانی آن در 
یک سال اخیر سبب هجوم بسیاری از افراد 
به این بازار شده است. سوالی که شاید ذهن 
بسیاری از فعاالن این حوزه را مشغول کرده، 
این است که مناســب ترین شیوه تحلیل در 

بازار رمزارزها چیست؟
با توجه به اینکه آزادی کامل از ویژگی های 
اصلــی بازارهای مالی به شــمار می رود، هر 
شخصی به هرگونه ای که بخواهد می تواند در 
این بازارها تحلیل و فعالیت کند. اما لزوما قرار 
نیست هر تحلیلی به نتیجه برسد یا درست 
باشــد. دلیل اصلی اینکه ۹۰درصد معامله 
گران در بازار شکست می خورند شاید همین 
اختیار کامل برای هر اقدام ممکن باشد. در 
ادامه این گزارش ویژگی های یک ســبک 
تحلیلی منطقی در بازار رمزارز ارائه می شود. 

1. تحلیل بنیادی
شــاید مهم ترین قســمت تحلیل بازار 
رمــزارز تحلیل بنیادی باشــد. ســبکی از 
تحلیل که بیشــتر معامله گران آن را نادیده 
می گیرند یا دانش اندکی در مورد آن دارند. 
اگر بخواهیم اهمیت تحلیل بنیادی را به زبان 
ساده بیان کنیم کافی اســت بدانید که ۹۰ 
درصد رمزارزهای موجود هیچ هدف خاصی 
را دنبال نمی کنند و در واقع آینده شــفاف و 
بنیاد محکمی ندارند. اما تنها راه تشــخیص 
آنها از پروژهای خوب تسلط نسبی به تحلیل 
بنیادی و زیر نظر داشتن اخبار مربوط به این 

حوزه است.
تحلیل بنیــادی در بــازار رمزارز 

چگونه است؟
شــما کافی اســت به یکی از سایت های 
مرجع بازار رمزارز مثــل کوین مارکت کپ 
ســر بزنید و رمزارز مورد عالقه خود را پیدا 
کنید. در ادامه حجم معامالت رمزارز در یک 
سال گذشته، یک ماهه گذشته و ۲۴ ساعت 
گذشته بررسی شــود، رتبه رمزارز در بازار 
بر اســاس ارزش و میزان بازدهی رمزارز در 
زمان های مذکور مورد بررسی قرار گیرد. اگر 
رمزارز مورد نظر شما از فیلترهای ذکر شده رد 
شد می توانید به سایت مخصوص آن رمزارز 
یا صفحه رسمی آن در توییتر سر بزنید و در 
مورد توسعه دهندگان، اهداف و بستر بینادی 
پروژه مطالعه کنید. اگر با توجه به اطالعات 
موجود متوجه شدید که رمزارز دارای بنیاد 
مناسبی است، در این صورت می توانید وارد 
مرحله دوم تحلیــل یعنی تحلیل تکنیکال 

شوید.
2. تحلیل تکنیکال

 علم تحلیل تکنیکال به زبان ساده یعنی 
پیش بینی آینده )سهم، رمزارز و...( صرفا بر 
اساس حرکات قیمت. در این روش و سبک 
تحلیلی فارغ از بــازار، بنیاد، رمزارز و هر چیز 
دیگری، صرفا براســاس نمــودار قیمت به 

پیش بینی آینده پرداخته می شود. 
زمانی کــه در مرحله اول رمــزارز خود را 
انتخاب کردید در این مرحله با اســتفاده از 
سبک های تحلیلی مختلف تکنیکالی بررسی 
می کنید که کویــن یا توکــن در محدوده 
قیمتی مناسبی باشــد. منظور از محدوده 

قیمتی مناسب چیست؟

محسن رضایی متولی 
ارزهای دیجیتال شد

رییــس  پورابراهیمــی،  حمدرضــا  م
کمیســیون اقتصادی مجلس، گفته است 
مقامات دولتی هم بــه موضوع قانون گذاری 
ارزهای دیجیتال ورود کرده اند و محســن 
ضایی، معاون اقتصــادی رییس جمهور،  ر

متولی ارزهای دیجیتال در دولت شده است.
به گــزارش اقتصادآنالین به نقــل از ارز 
دیجیتال، محمدرضا پورابراهیمی از جلسه 
اخیر کمیسیون با دولت در زمینه رسیدگی 

به رمزارزها خبر داد.
او با بیان اینکه این جلسه با حضور معاون 
اقتصادی رییس جمهور، وزیر اقتصاد و امور 
دارایی و رییس کل بانک مرکزی برگزار شده 
اســت، گفت:دولت مردان عماًل به موضوع 
رمزارزها ورود کرده انــد و معاون اقتصادی 
رییس جمهــور هم متولی ایــن موضوع در 

دولت شده است.
این نماینده مجلس افــزود: ما اقدامات 
خود را در این بخش بــه دولت مردان عرضه 
و گزارش آنهــا را در این بخش اخذ کرده ایم. 
از این رو دولتمردان به ما گفته اند که در این 
زمینه قانون گذاری کنیم و به همین جهت ما 
متنی را در کمیسیون برای این بخش آماده 
کرده ایم و به دولت گفته ایم که در این بخش 

آیین نامه های الزم را تدوین کند.
او در پاسخ به این سؤال که آیا دولت در این 
بخش الیحه ای ارائه خواهد کرد یا خیر، گفت: 
اگر الزم باشد این مسئله می تواند مدنظر قرار 
گیرد، با این حال ارائــه الیحه در این بخش 
حتماً زمان بر بوده و بهتر است که ما طرحی در 
این بخش ارائه دهیم.پورابراهیمی در پایان 
تأکید کرد: اگر روی محتوای اصلی موضوع 
عالیت رمزارزها توافق داشته باشیم، دیگر  ف

فرقی ندارد اسم آن چه باشد.

خبر

بررسی مزایای رمزارزها 

کارمزد تراکنش ارزهای دیجیتال کمتر از سیستم های سنتی است؟

فایل کوین چیست؟ 

مهم ترین رمزارز پروژه وب۳

با اینکه مبادالت رمزارزها صنعت نوپایی است، اما مزایایی در مقایسه 
با سیستم های مالی سنتی دارد.ارز دیجیتال به عنوان یک جایگزین 
دیجیتال برای داد و ســتد به وجود آمده اســت. به جای اســتفاده از 
روش های ســنتی مبادله مانند پول نقد یا کارت های اعتباری، مردم 
این روش را انتخاب می کننــد. اگرچه مــردم دیدگاه های متفاوتی 
در مورد اســتفاده از آن دارند، اما مزایای ارزهــای دیجیتال غیرقابل 
انکار اســت. یک مکتب فکری، ارز دیجیتال را وسیله ای برای تجارت 
در دارک وب می بینــد، در حالی که برخی آن را گزینه ای ارزشــمند 
برای ســرمایه گذاری توصیف می کنند.فناوری بــالک چین یک ارز 
غیرمتمرکز ایجاد کرده که می تواند تاثیر مثبتی بر رویه معامالتی اکثر 
سرمایه گذاران در سراسر جهان داشته باشد. در ادامه به بررسی مزایای 
ارزهای دیجیتال که آنها را به جایگزین خوبی برای اشکال معتبر داد و 

ستد مالی تبدیل می کند، می پردازیم.
1- معامله بدون دردسر

برخالف معامالت تجاری ســنتی، فناوری بالکچین تراکنش های 
ســاده ای ارائه می دهد. هیچ دخالتــی از ســوی دالالن، نمایندگان 
غیررســمی و نمایندگان قانونی وجود ندارد. به این ترتیب، مشکالت و 
هزینه ها بسیار کمتر می شود. با توجه به ساختار شبکه ای همتا به همتا، 
نیاز به یک واســط از بین می رود و در نتیجه تراکنش های ارز دیجیتال 
یک به یک انجام می شــود. از این رو، در زمینه پرداخت ها، مســیرهای 
حسابرسی واضح تر و بدون سردرگمی هستند. عالوه بر این، برای هر دو 
طرف معامله مشخص است که منجر به مسئولیت پذیری بیشتر می شود.

2- مسائل امنیتی
تکنیک های رمزگذاری قوی در فنــاوری بالکچین، فرآیند ایمن 
را برای تراکنش های ارز دیجیتال امکان پذیر می کند. از کاربر در برابر 
کالهبرداری و دستکاری حســاب محافظت کرده و حریم خصوصی 

مصرف کننده را تضمین می کند. 
بر خالف شرکت های کارت اعتباری، انتقال رمزارزها پس از تایید 
قابل برگشت نیســت. این موضوع به عنوان مرزی برای کالهبرداری 
عمل می کند؛ زیرا مستلزم مذاکرات خاصی بین خریدار و فروشنده در 

خصوص بازپرداخت، در صورت یک اشتباه یا بازگرداندن است.
۳-  تجارت بین المللی آسان

تجارت ارزهای دیجیتال در ســطح بین المللی و ملی بسیار آسان 
بوده و آنها به عنوان ارز قانونی شــناخته نمی شوند. ارز دیجیتال دارای 
هیچ گونه نرخ مبادله، نرخ بهره، هزینه تراکنش یا عوارضی از ســوی 

کشورها نیست. 
4- دسترسی به اعتبار برای همه

تنها واســطه مورد نیاز برای تبادل رمزارز و اینترنت پایدار و انتقال 
داده دیجیتال اســت. بهره مندی از مزایای دنیای رمزارزها کار آسانی 
بوده، اما با این حال، داشتن دانشی در مورد شبکه های رمزارزها و نحوه 

دسترسی به پورتال های مربوطه ضروری است. 
بر اساس تحقیقات انجام شده، در حال حاضر ۲.۲ میلیارد نفر از تلفن 
همراه اســتفاده می کنند اما به روش های سنتی بانکداری دسترسی 
ندارند. ارز دیجیتال هیچ کس را از تجارت یا سرمایه گذاری بازنمی دارد. 

اکوسیستم آن می تواند انتقال دارایی و معامالت را برای تمام مشتریان 
امکان پذیر کند.

۵- مالکیت انفرادی
برخالف سیستم بانکداری سنتی، شما مجبور نیستید شخص ثالثی 
را به عنوان مسئولی برای وجوه خود انتخاب کنید تا بتواند بر دارایی شما 
تاثیر بگذارد. اگر خط مشی یا شرایط خدمات نقض شود، آنها می توانند 

شما را مسئول بدانند یا حساب شما را ببندند. 
یکی از بزرگترین مزایای استفاده از رمزارز این است که شما مالک 
کلیدهای رمزگذاری خصوصی و عمومی خود هســتید. با ســاختن 
هویت رمزارزی، کاربران باید این کلیدها را به خاطر بســپارند. غیر از 
اینکه کیف پول خود را به فرد دیگری بسپارید، هیچ کس نمی تواند به 

آن دسترسی داشته باشد.
۶- عدم وجود کارمزد تراکنش سنگین

کارمزد تراکنش می تواند هزینه زیادی داشته باشد، به خصوص اگر 
فردی هســتید که چندین تراکنش را در یک ماه انجام می دهید. این 
موضوع ممکن اســت بخش بزرگی از دارایی شما را به خود اختصاص 
دهد. اما فناوری بالکچین روی آن کار کرده و تضمین می کند که هزینه 

تراکنش ارزان است.
با این حال، اگر افراد تصمیم بگیرند که از خدمات شخص ثالث برای 
حفظ کیف پول خود استفاده کنند، ممکن است هزینه کارمزد تراکنش 
خود را افزایش دهند. اما با این حال، هزینه آنها بســیار کمتر از هزینه 

مبادله ای است که توسط سیستم های مالی سنتی انجام می شود.

محبوبیت اصلی حــوزه وب۳ به دلیل حذف 
نهادهــای واســط فنــاوری دنیا مثــل گوگل، 
فیس بوک، آمازون و... است تا افراد بتوانند بدون 
نهاد واسط و صرفا بر اســاس بستر بالک چین به 

تبادل اطالعات بپردازند.
پولکادات و فایل کویــن از جمله رمزارزهای 
محبوب حوزه وب.۳ هستند. فایل کوین رمزارز 
ه نسبت ناشناخته ای در مقابل پولکادات است  ب
لذا در این گزارش به معرفی و روند تکنیکالی آن 

پرداخته می شود. 
پــروژه ی ارز دیجیتــال فایــل کوین یک 
بکه ی غیرمتمرکــز برای ذخیره ســازی  ـ شـ
داده هــا اســت. فایل کویــن تصمیــم دارد 
کاربرها را به جای اســتفاده از ســرویس های 
متمرکــز ذخیره ی اطالعات، به شــبکه ای که 
از میلیون ها کامپیوتر در سراســر دنیا تشکیل 
شده، تشــویق کند تا دیگر نیازی نباشد برای 
نگهداری امن اطالعات خــود، به کمپانی های 
بزرگ اعتماد کنیم. شــیوه کار در بســتر فایل 
کوین بدین شــکل اســت که افراد در سراسر 
دنیــا کامپیوترهای خــود را به شــبکه فایل 
کویــن متصــل می کنند تــا از فضــای خالی 

کامپیوتــر آنها بــرای ذخیره اطالعــات افراد 
دیگر استفاده شــود. این اشــخاص در مقابل 
در اختیار دادن فضــای کامپیوتر خود امنیت 
شــبکه فایل کوین را باال برده و در مقابل توکن 
فایل کوین دریافــت می کنند. افراد دیگر نیز با 
پرداخت فایل کوین اطالعــات خود را ذخیره 
می کنند و به هیچ نهاد واســطی نیــاز ندارند. 
شرط اجرای این پروژه اســتقبال افراد بسیار 
زیادی در سراسر دنیا اســت که کامپیوتر خود 
را به شبکه فایل کوین متصل کنند و هنوز این 

اتفاق نیفتاده است.اما چرا باید افراد به این پروژه 
اعتماد کنند و اطالعات یا سیستم خود را در اختیار 

شبکه قرار بدهند؟
شیوه کار در پروژه فایل کوین به گونه ای است 
که اطالعات افــراد به تدریج وارد هــر کامپیوتر 
شــده و بر روی هر قطعه نیز رمز جداگانه به طور 
خودکار ایجاد می شــود؛ بنابراین حتی صاحبان 
کامپیوترهــا نمی تواننــد از اطالعــات افــراد 
استفاده ای کنند. در مقابل هکرها نیز برای اینکه 
بخواهند اطالعات خاصی را به دست بیاورند باید 

تمام کامپیوترهای در گــردش را هک کنند که 
غیر ممکن است. چون رمز تمام سیستم ها با هم 
فرق می کند و از طرفی اگــر هکر در هنگام هک 
مرحله به مرحله سیســتم ها به مشکل برخورد 
سیستم بالکچین تشــخیص می دهد که طرف 
مقابل هکر اســت و اجازه ورود بــه مرحله بعد را 
به آن نمی دهد.فایل کوین در ۲۵۰ روز گذشته 
بعد از اوج قیمتی خود دچار سقوط ۸6 درصدی 
تا زمان تنظیم این گزارش شــده است. اما همان 
طور که در نمودار می بینیــد حجم معامالت در 
این رمز ارز در هفته گذشــته به طرز عجیبی باال 
رفت. این ناحیه قیمتی با محدوده حمایتی خط 
زرد رنگ ۳۲ دالر کامال هم تراز بــود. ناحیه ای 
که قبال و ســال گذشــته قیمت بــه آن واکنش 
نشان داده اســت. همچنین این محدوده با خط 
روند آبی رنگ هم تراز اســت. بنابراین می توان 
محدوده ۳۲ دالر را حمایــت معتبری برای فایل 
کوین در نظر گرفت. در خصــوص اهداف بعدی 
فایل کوین در صــورت تغییر روند مــی توان به 
محددوه استاتیک مستطیل رنگ ۵۴-6۰ دالر 
اشاره کرد که الزمه تغییر روند نزولی این رمز ارز 

شکست این ناحیه و تثبیت باالی آن است.

معموال هر زمانی که بیت کویــن دچار ریزش 
سنگین یا صعود خوبی شــده تارگت های نجومی 
تمام فضای مجازی را پــر می کند. تا دوهفته پیش 
که بیت کوین در حال رکورد زدن بودن تارگت های 
نجومی ارائه می شد اما در حال حاضر کامال داستان 
عوض شده و همان تحلیلگران با کامل تعجب نظر 

خود را تغییر می دهند.
در این گزارش فارغ از تحلیل قیمتی بیت کوین 
با دو دلیل به شــما ثابت می کنیم و شــما را با این 
حقیقت تلخ آشــنا می کنیم که نــه تحلیل ۱۰۰ 

هزاری و نه تحلیل ۳۰ هزاری فایده ای ندارد.
شــما در بازار در هر صورت تریــدر )معامله گر 
کوتاه مدت( یــا هولدر )ســرمایه گذار بلند مدت( 
هستید و شیوه فعالیت مالی شما از چارت قیمتی در 

بازار از این دو حالت خارج نیست.
اگر شما تریدر باشید

وقتی شــما به عنوان یک معامله گر کوتاه مدت 
یا روزانه وارد بازار می شــوید با توجه به استراتژی 
تکنیکالی که دارید، حد ضرر و حد سود شما هیچ 
ربطی به ۳۰ هزار یا ۱۰۰ هــزار دالر ندارد و به طور 
مثال اگر قیمت فعلی بیت کوین ۵۰ هزار دالر باشد 
در بدترین حالت ممکن حد ضرر شما ۴۸ هزار دالر 
و در بهترین حالت ممکن حد ســود شما ۵۴ هزار 
دالر باید باشــد و نباید از حدود تکنیکالی خود در 
کوتاه مدت خارج شوید. بنابراین تارگت های نجومی 
سقوط و صعود حتی اگر درست هم باشند به هیچ 
درد شما نمی خورند چون اصال در جهت استراتژی 
شما نیســتند و تنها ســبب دلهره، ترس، طمع و 

بی تصمیمی شما می شود.
اگر هولدر یا سرمایه گذار بلندمدت باشید

در این حالت نیــز اگر فرض را بــر این بگذاریم 
که نشــانه های بیت کوین ۱۰۰ هزاری بیشــتر از 
۳۰ هزاری اســت، شــک نکنید این نشانه ها روی 
چارت قیمت مشخص خواهند شد و شما نیازی به 
تحلیل های نجومی ندارید. چون با کمترین تجربه 
در بازار به این نتیجه رســیده اید که وقتی قیمت 
بخواهد برای مثــال از ۱ واحد به ۱۰ واحد برســد 
احتماال کل مسیر را بدون اصالح نرود. یعنی قیمت 
تا ۵ واحد رشــد می کند و بعد در اصالح ۴ واحدی 
شما می توانید وارد معامله شوید. برای بیت کوین 
نیز دقیقا همین قضیــه صادق اســت. یعنی اگر 
بیت کوین بخواهد ۱۰۰ هزار دالر شود بدون شک 
در نواحی 6۵ هزار دالر دچار اصالح می شود و شما 
می توانید زمان اصالح که ممکن اســت تا 6۰ هزار 
دالر ادامه دار باشــد وارد موقعیت خرید شوید و با 
ریسک و فشار روحی کمتری از سودهای خود لذت 

ببرید.
دقیقا عکــس این حالت زمانــی که بیت کوین 
بخواهد ۳۰ هزار دالر شــود صادق اســت. یعنی 
ســقوط بیت کوین در قیمت فعلی ۴۷ هزار دالر تا 
۳۰ هزار دالر بدون وقفه نخواهد بود بلکه در نواحی 
۴۲ هزار دالر بازار دچار پولبک )بازگشت( می شود 
و شما می توانید در نواحی ۴۵ هزار دالر از معامالت 

خود خارج شوید.
ارائه اعداد و ارقام موجود بر اساس احتماالت 
تکنیکالی اســت و لزوما نباید مبنــای تصمیم 
خوانند قرار بگیرد بلکه هــدف اصلی ارائه مثال 
واضحی بود که ســبب شــود کمتر بــا هیجان 
معامله کنید و تصمیمات دیگر افــراد را مبنای 

کار خود قرار ندهید.
   شــاید مهم ترین نقطه قــوت و ضعف دنیای 
معامله گری آزادی کامل باشد. اینکه هرکسی که 

با هر اطالعاتی می تواند هــر تحلیلی را که بخواهد 
در فضای مجازی منتشــر کند و بحــران اصلی از 
آنجا شروع می شود که بســیاری از افراد تاثیرگذار 
در ســطح جهانی با ارائه تحلیل های ضد و نقیض 
سبب ضرر هزاران معامله گر می شــوند. دوهفته 
گذشــته زمانی که بیت کوین در حال رکوردزنی 
و پشت ســر گذاشــتن قیمت های اخیر خود بود 
بســیاری از تکنیکالیســت ها و تحلیلگران بازار 
تارگت ۱۰۰-۱۲۰ هزاردالری برای بیت کوین ارائه 
می دادند. برای نمونه یک شخص مرموز به نام پلن 
ب که اخیرا طرفداران زیادی در توییتر جمع کرده 
است با اســتفاده از مدل الگوی انباشت کف قیمت 
اخیر بیت کویــن را که محدوده ۳۰هــزار دالر بود 
پیش بینی کرد. اما همین تحلیلگر اشاره کرده بود 
که باید بیت کوین تا آخر نوامبر یعنی ماه گذشــته 
تارگت قیمتی خود یعنی ۱۰۰ هزار دالر را بزند ولی 
این اتفاق نیفتاد. دوهفته پیش زمانی که بیت کوین 
دچار شوک اخبار ناشی از آمار اقتصاد کالن آمریکا 
شد همین شــخص بدون هیچ ناراحتی و به حالت 
تمسخر گفت من این روزها پیاده روی می کنم و لب 

تابم را می بندم!
هدف از مطالب باال این بود که به این باور برسید 
هر تحلیلگری هرچقدر هم توانا باشــد باز اشتباه 
می کند و اگر شخصی هزاران تحلیل درست داشته 
باشــد هیچی دلیل علمی و منطقــی وجود ندارد 
که برای بار هزار و یکم تحلیل درســتی ارائه دهد 
و نکته دیگر اینکه این گونه تحلیل ها فقط ســبب 
مخدوش شدن ذهن معامله گر می شود و از لحاظ 
روان شناســی فرد را دچار بی تصمیمی می کند و 

هیچ نفعی برای افراد این حوزه ندارد.

بیت کوین ۱۰۰ هزار یا ۳۰ هزار دالری؟

به پیش بینی ها تکیه نکنید!
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تصمیم روسیه برای ممنوع 
کردن ارزهای مجازی

بانک مرکزی روســیه در حال مذاکره 
با بازیگــران و متخصصان بــازار درمورد 
ممنوعیت ارزهای مجازی اســت و عقیده 
دارد از این ارزها می توان برای پول شویی و 

تروریسم مالی استفاده کرد.
به گزارش رویترز، منابع نزدیک به بانک 
مرکزی روســیه اعالم کرده انــد این بانک 
قصد دارد ارزهای مجازی را در این کشــور 

ممنوع کند.
به گــزارش اقتصــاد آنالین بــه نقل از 
تسنیم، ســرمایه های مجازی از موقعیت 
قانونی در روسیه برخوردارند ولی نمی توان 
از آن ها به عنوان شــیوه پرداخت استفاده 
کرد. دولت روســیه عقیــده دارد احتمال 
کاربرد این ارزها  برای پول شویی و تروریسم 

مالی وجود دارد.
بانک مرکزی روســیه در حال مذاکره 
با بازیگــران و متخصصان بــازار درمورد 
ممنوعیت ارزهای مجازی اســت و اگر این 
تصمیم گرفته شود، ممنوعیت بر خریدهای 
جدید ســرمایه های مجازی اعمال خواهد 

شد، نه بر دارایی های پیشین.
موقعیــت فعلی بانک مرکزی روســیه 
طبق گزارش هــا رد کامل تمــام ارزهای 

مجازی است.
طبــق گــزارش ایــن بانــک، میزان 
نقل وانتقال ســاالنه ارز مجازی توســط 
شــهروندان روس بــه ۵ میلیــارد دالر 
می رســد . مردم روســیه جزو فعال ترین 
شرکت کنندگان در بازار ارزهای مجازی در 

دنیا هستند.
معاون وزیــر دارایــی روســیه در ماه 
اکتبر اعالم کرده بود هیــچ برنامه ای برای 
ممنوعیت خرید ارزهای مجازی در خارج 
از کشور یا استفاده از کیف پول های مجازی 
که منبع آن ها خارج از روســیه است وجود 

ندارد.
رسانه های روســیه در ماه نوامبر اعالم 
کردند دولــت قصــد دارد بر اســتخراج 
کنندگان ارز مجازی مالیــات وضع کند، 
چون این کار یک فعالیت اقتصادی اســت 
و پذیرفتن آن با ایــن عنوان، به مقامات این 
اجــازه را می دهد تا از آن مالیــات دریافت 

کنند.
بانک مرکزی روســیه قصد انتشــار ارز 

دیجیتال مخصوص به خود را دارد.

تورم چه تاثیری بر بازار 
رمزارزها دارد؟

بــا توجــه بــه اینکه تــورم ســاالنه 
ایاالت متحده به باالترین حد خود از ســال 
۱۹۸۲ رســیده اکنون زمان مناسبی برای 
بیت کوین است تا ایستادگی کند و جایگاه 
خــود را به عنوان یک دارایــی واقعی، قابل 
ذخیره و مقاوم در برابــر تورم که طرفداران 

آن ادعا کرده اند تثبیت کند.
 به گزارش فایننس یاهو، بســیاری ارز 
دیجیتال را به عنوان »طالی دیجیتال« به 
بازار عرضه می کنند، بیشتر به این دلیل که 
عرضه آن منحصر به ذخایر محدود فلزات 
گرانبها نیســت در نتیجه جریان ورودی به 
صندوق های ارز دیجیتال در ماه های اخیر 
سرعت گرفته است زیرا ســرمایه گذاران و 
به ویژه سیاســت گذاران از تورم ریشــه دار 
نگران هســتند. به گزارش اقتصاد آنالین 
بــه نقل از ایســنا، امــا حتی اگر مســائل 
تعیین کننده دیگری مانند نقدینگی ناچیز 
یا ریســک های نظارتی را کنــار بگذارید، 
بیت کوین اکنون با دو چالش روبروســت، 
ابتدا نرخ بهره باالتر در دنیای واقعی که شاید 
سریع تر از آنچه قبال تصور می شد افزایش 
می یابد و دوم نوسانات بیشتر در بازار مالی 
پرشتابی اســت که به کاهش اعتبار عادت 
می کند.نوســانات برای طرفداران ارزهای 
دیجیتال یکــی از بزرگترین جذابیت های 
بیت کوین است. نوسانات شدید قیمت اگر 
زمانبندی مناسبی داشــته باشد می تواند 
بازدهی شــگفت انگیزی را به همراه داشته 
باشد. سودهای ماهیانه ۳۰ درصد یا بیشتر 
در برخی زمان های سال جاری رایج بوده اما 
این سودها نیز با کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی 
روبرو بوده اند.بیت کوین در مقایســه با طال 
به عنوان قدیمی ترین و تثبیت شــده ترین 
محافظ تورم در جهان به مراتب نوســانات 
یشــتری دارد. ســرمایه گذارانی کــه  ب
ریسک پذیر نیستند و به دنبال دارایی نسبتا 
ایمن برای محافظــت در برابر تورم فزاینده 
هستند، با این ســطح از نوسانات مخالفت 
می کنند.نوسانات سه ماهه طال حدود ۱۳ 
درصد است یعنی تقریبا همان مقدار اوایل 
ســال ۲۰۱۷ که فدرال رزرو آخرین چرخه 
افزایش نرخ خود را آغاز کــرد. درحالی که 
در ماه مه امسال این نوســانات به باالترین 
میزان در ۸ سال گذشــته یعنی ۲۲ درصد 
رســید.بی ثباتی ۳ ماهه بیت کوین حدود 
۵ برابر بیشتر از طالســت و این نوسان در 
حال حاضر ۵۷ درصد اســت، تقریبا مشابه 
مقداری که در ســال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ 
ثبت کرده درحالی که در اوایل امســال به 

۱۱۰ درصد رسیده بود.
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