
مسعود وطنخواه

اوراق  و  بــورس  ســازمان  مدیــره  هیــات 
بهادار در آخرین جلسه خود که جمعه هفدهم 
بهمن ۹۹ برگزار شــد، هشــت بند را به منظور 
روان ســازی و تعدیل معامالت در بازار سرمایه 
تصویــب کــرد؛ بــه گفتــه یــک کارشــناس بــازار 
ســرمایه، اگر هشــت مصوبه مهم هیات مدیره 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــا جدیــت و به 
طور کامل اجرا شود در کوتاه مدت سبب رونق 
بــازار ســرمایه می شــود و در بلندمــدت نیز آثار 

مثبتی از خود برجا می گذارد.
جعفــر عزیــزی بــا یــادآوری این کــه در بنــد 
اول مصوبــات به صندوق توســعه بازار ســرمایه 
اجازه داده شد تا سقف سه هزار میلیارد تومان 
نســبت بــه تأمین مالــی از طریــق انتشــار اوراق 
اختیــار فــروش تبعــی ســهام اقدام کنــد، گفت: 
ایــن اقدام ســیگنال مثبتی را به ســرمایه گذاران 
نقدینگــی  افزایــش  ســبب  و  می کنــد  مخابــره 

می شود.
ســایت بورس نیوز درباره صندوق توسعه 
بازار سرمایه نوشته است: صندوق توسعه بازار 
ســرمایه در تاریخ 17 بهمن ماه 1391با دریافت 
مجــوز از ســازمان بــورس و اوراق بهــادار )ســبا( 
بــه عنــوان صندوق ســرمایه گــذاری موضوع بند 
٢٠ مــاده ١ قانــون بــازار اوراق بهــادار مصوب آذر 
مــاه ســال ١٣٨٤، فعالیت خــود را آغاز کرد. این 
صنــدوق با ســرمایه 30 میلیــارد تومانی به ثبت 
رســید. ایــن صنــدوق بــا 11موســس از نهادهــای 
مالــی مختلــف آغاز به کار کرد که از همان ابتدا 
شــرکت تامین سرمایه امین به عنوان مدیر این 
صندوق ســکان آن را به منظور پوشــش ریسک 
بازار در وضع بحرانی در دست گرفت. موسسان 
صندوق توســعه ســرمایه گذاری بازار سرمایه در 
ابتــدای کار شــرکت های ســرمایه گذاری غدیــر، 
ســرمایه گذاری توســعه معــادن و فلــزات، گــروه 
ســرمایه گذاری تدبیــر وابســته به ســتاد اجرایی 
فرهنگیــان،  ســرمایه گذاری  امــام)ره(،  فرمــان 
بانک کشــاورزی، شــرکت تامین ســرمایه امین، 
صندوق ذخیره روستایی و عشایری کشور، گروه 

سرمایه گذاری سایپا و بانک سامان بودند.
یکــی از مأموریت هــای مهــم ایــن صنــدوق 
تثبیــت بــازار ســرمایه بــه عنــوان نهــاد مالــی به 
منظــور کنتــرل و کاهــش مخاطــرات ســامانه ای 
یــا فرادســتگاهی بــازار ســرمایه کشــور در زمــان 
وقــوع بحران  هــای مالــی و اقتصــادی و اجــرای 

سیاست  های عمومی حاکمیتی به  منظور حفظ 
و توسعه رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه 

است.
عزیــزی دربــاره مصوبــه دوم هیــات مدیره 

ســازمان بــورس نیز کــه ضریب 
تعدیــل ســهام و حــق تقــدم آن 
 ۴۵ از  اعتبــاری  معامــات  در 
درصــد بــه ۶0 درصــد افزایــش 
داده اســت، اضافه کــرد: اکنون 
میلیــارد  تــا 1۵هــزار  حــدود 10 
در  نقدینگــی  ظرفیــت  تومــان 
کارگزاری هــا وجــود دارد کــه بــا 
احتســاب افزایــش 30درصــدی 

برآورد می شــود؛ ســه تا پنج هزار میلیارد تومان 
به نقدینگی موجود در بازار اضافه شود که این 
مقــدار همراه بــا مورد بنــد اول می تواند به بازار 

سرمایه کمک کند.
ضریب تعدیل ســهام در محاسبه تضمین 
اعتبــاری مشــتریان اصطاحــی اســت کــه بــرای 
میزان اختصاص اعتبار خرید سهام به مشتریان 

کارگزاری های بورس اطاق می شود.
این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه 
بنــد ســوم بیــان می کنــد دســتورالعمل اجرایــی 
خریــد، نگهــداری و عرضــه ســهام خزانــه بــا دید 
تســهیل برای خرید و نگهداری از ســوی ناشران 
مــورد بازنگــری قرار می گیرد، عنوان کرد: اســناد 
خزانه ســال ها در بازار سرمایه ما مغفول مانده 
بــود کــه ســرانجام پــس از پی گیری هــای زیــاد 
از ســوی جمعــی از کارشناســان و فعــاالن بــازار 

سرمایه سرانجام در تابستان 99 اجرایی شد.
ســهام خزانــه )Treasury stock(، ســهام 
عادی یا ممتاز یک شرکت سهامی است، که به  
وسیله همان شرکت، مجدداً خریداری می شود. 
به عبارت دیگر شرکت، سهام صادرشده خود را 

دوباره در بورس خریداری می کند. 
عزیــزی، اجرایی شــدن ســهام خزانــه را در 
واقع نوعی پاســخگویی به گروهی از منتقدانی 
دانســت که عنوان می کنند رشــد قیمت ســهام 
تاثیــری در بهبــود گــردش نقدینگــی شــرکت ها 
نــدارد. بــه گفتــه او، بــا راه انــدازی کامــل ســهام 
خزانــه، اگــر قیمت ســهام شــرکت افزایش قابل 
توجــه پیــدا کنــد آن شــرکت می تواند بــا فروش 
ســهام تامیــن نقدینگــی انجــام دهــد. همچنین 
برعکــس، اگر قیمــت خیلی کاهش یابد و کمتر 
از ارزش ذاتــی شــود شــرکت بــا مداخله و خرید 

سهام خود در بازار سبب روانتر شدن معامات 
می شود. این کارشناس بازار سرمایه درباره بند 
چهــارم مصوبــه هیــات مدیره ســازمان بــورس و 
اوراق بهادار که بیان کننده امکان خرید واحدهای 
اختصاصــی  صندوق هــای 
مــردم  عمــوم  بــرای  بازارگردانــی 
بــه وســیله مدل ســازی، طراحــی 
فرایند و ابزار الزم است. با مفید 
توصیــف کــردن آن اظهــار کــرد: 
بازارگردانــی،  گســترش  از  پــس 
شــائبه ای نــزد گروهــی از فعاالن 
بازار سرمایه مطرح شده بود که 
بازارگردان ها با نوسان گیری تنها 
به فکر منافع خود هســتند با انتشــار واحدهای 
ســرمایه گذاران  تمــام  بــورس،  در  بازارگردانــی 
از جملــه منتقــدان می تواننــد یونیت هــای ایــن 
بازارگردان هــا را خریــداری و از ایــن راه کســب 

سود کنند. 
وحید کشــمیری پور، تحلیلگر بازار سرمایه 
بــا تاکید بر اینکه بازارگردان ها در اوضاع کنونی 
به وظایف خود به درستی عمل نمی کنند، ۶دی 
99 به مشرق نیوز گفته بود: »تصور سهامداران 
این است که بازارگردان ها به جای اینکه منفعت 
را در درجــه دوم اولویــت خــود در بــازار ســرمایه 
قرار دهند، بیشتر به فکر نوسان گیری و کسب 

سود برای خود و ذی نفعانشان هستند.«
»عمومــاً  بــود:  داده  ادامــه  کشــمیری 
مشــاهده می شــود بازارگردان هــا در ســهم های 
بــزرگ اقداماتــی را انجــام می دهنــد کــه بــه نفع 
سهامداران عمومی نیست؛ ضمن اینکه در اکثر 
مــوارد، هــر ســهمی را کــه بابــت آن صــف خرید 
تشــکیل می شــود، بازارگردانان به صورت کامل 
نسبت به عرضه آن اقدام می کنند و در روزهای 
بعدی که سهم منفی می شود، در قیمت منفی 

آن را خریداری می کنند.«
عزیزی در ادامه گفت و گو درباره بند پنجم 
که بیان کننده اعطای کارت اعتباری به دارندگان 
سهام عدالت از سوی بانک هاست، تصریح کرد: 
این مصوبه از دو نظر حائز اهمیت است از یک 
ســو، با توجه به اینکه در شــروع اجرایی شــدن 
ایــن طــرح گروهی از منتقدان ریســک آن را باال 
توصیــف می کردنــد، اکنون ســهام عدالت حدود 
۶0درصد از ارزش خود را از دســت داده اســت و 
همین موضوع ریســک وام دهندگان را کاهش 
می دهــد؛ چراکــه کاهــش بیشــتر از ایــن ســهام 

عدالت دور از انتشار است.
بــه گفتــه این کارشــناس بازار ســرمایه، از 
آنجا که گروهی از ســهامداران عدالت از اقشــار 
ضعیف جامعه هستند، این مصوبه می تواند از 
یک سو گره گشای مشکات شود و از سوی دیگر 
مانع از فشار فروش به وسیله سهامداران شود.
عزیزی درباره بند ششم این مصوبه مبنی 
بر اینکه بازنگری دســتورالعمل ســهام ترجیحی 
بــه نحــوی انجام شــود کــه امکان اعطای ســهام 
ترجیحــی عــاوه برکارکنان مســتقیم شــرکت ها 
بــه کارکنــان شــرکت های زیرمجموعــه، مــادر یــا 
هم گروه نیز تعلق گیرد، ابراز کرد: تاکنون سهام 
ترجیحی تنها به کارکنان اصلی شــرکت ها داده 
می شــد، امــا بــا این مصوبــه ســهام ترجیحی به 
تمــام زیرمجموعه هــا نیز تعلق می گیــرد که این 
امر سبب گسترش فرهنگ سهامداری می شود.
سهام ترجیحی بخشی از سهام یک شرکت 
است که در راستای برنامه های خصوصی سازی 

به کارکنان شرکت ها واگذار می شود. 
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه دربــاره بنــد 
هفتــم که بــه موضوع افزایش ســرمایه از محل 
تجدید اریابی دارایی هاست، یادآور شد: با توجه 
به تورم ســی ســاله گذشــته، اکنون شرکت های 
قدیمــی بــا مشــکل ناتــرازی در ترازنامــه خــود 
مواجه هســتند که این امر ســبب بروز مشــکل 
برای شرکت ها در زمان استفاده از منابع بانکی 
می شــود. بــه گفتــه او، بــه روز شــدن دارایی هــا 

موجب افزایش حقوق سهامداران این شرکت ها 
می شود که این امر قدرت مانور این شرکت ها را 
برای مذاکره یا استفاده از دارایی ها برای تامین 
مالی از بانک ها یا بازار سرمایه افزایش می دهد. 
تجدیــد ارزیابــی یــک روش مجــاز اســت و 
جنبــه اجبــاری ندارد. یک شــرکت و یا یک بنگاه 
اقتصــادی  می توانــد از روش بهــای تمام شــده 
بــرای  ارزیابــی  تجدیــد  روش  یــا  )صنعتــی( 
دارایی های ثابت مشــهود، دارایی های نامشهود 
و ســرمایه گذاری ها اســتفاده کند. پس از معاف 
کــردن مــازاد تجدید ارزیابــی در قوانین مختلف 
در سال های گذشته، شرکت ها به سمت تجدید 
ارزیابــی رفتنــد و مــازاد تجدیــد ارزیابــی را طبــق 
قانون به حساب افزایش سرمایه منظور کردند.
عزیزی بند هشتم را شاه بیت این مصوبه 
توصیــف کــرد. در این بند ارتقای ســطح حمایت 
دولت از بازار و ایفای تعهدات باقیمانده صندوق 
توســعه ملی مورد توجه قرار گرفته اســت. این 
بنــد هشــتم  بــازار ســرمایه دربــاره  کارشــناس 
خاطرنشــان کــرد: هفــت بنــد اول ایــن مصوبــه 
درباره وظایف سازمان بورس و نوع عملکرد آن 
با بازار ســرمایه اســت اما بند هفتم درباره قول 

دولت به بازار سرمایه است.
ایــن کارشــناس بازار ســرمایه عنــوان کرد: 
اگر می خواهیم بورس خوبی داشته باشیم باید 
همــه مدیران اقتصادی اعم از بازار پول )بانکی( 
و بــازار ســرمایه بــه ایــن بــاور قلبــی برســند کــه 
نقش بازار ســرمایه بســیار مهم است. به گفته 
او، بورس کم آزارترین و شفاف ترین بازار در هر 

اقتصادی است.
عزیــزی بــا ذکــر اینکــه اکنــون با احتســاب 
حــدود  عدالــت،  ســهامدار  ۴۵میلیــون  حــدود 
۶0میلیون ســهامدار داریم کــه این تعداد حدود 
80درصد از جمعیت کشور ما را شامل می شود 
و از نظــر تعــدد ســهامداران مقــام اول را در دنیا 
داریم، خاطرنشان کرد: منتقدان حمایت از بازار 
ســرمایه از ســوی صندوق توســعه بازار ســرمایه 
عقیده دارند که نباید از منابع این صندوق برای 
منافــع گروهی اندک اســتفاده کرد. در حالی که 
ایــن روزهــا حــدود 80درصد جمعیت کشــورمان 

درگیر بازار سرمایه هستند.
این کارشناس بازار سرمایه به عنوان مثال 
عنوان کرد: چند ماه قبل ارزش هر سبد دارایی 
سهام حدود 20میلیون تومان بود که این ارزش 
در یــک خانــواده چهــار نفــره حــدود 80میلیــون 
تومــان می شــد، امــا ایــن روزهــا کــه ارزش هــر 
ســبد ســهام تــا 7میلیــون تومــان کاهــش پیــدا 
کرده اســت. ارزش همان ســبد نیز به محدوده 
30میلیــون تومــان رســیده اســت پــس در واقع 
اســتفاده از منابــع صنــدوق بــرای بیشــتر افــراد 

است نه گروهی خاص.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m
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هوالرزاق

تمدید مهلت دریافت 
تسهیالت کرونایی برخی 

مشاغل تا نیمه اسفند
مهلت مراجعه صاحبان مشــاغل فرهنگی، ورزشــی 
و گردشــگری بــه بانک هــا برای دریافت تســهیالت تا نیمه 

اسفند تمدید شد.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی و پایش آثار اقتصادی 
کرونا، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهوری، 
دربــاره آخریــن تصمیمات اقتصادی ســتاد مقابلــه با کرونا 
گفــت: اقداماتــی بــرای کاهــش آســیب اقتصــادی کرونا در 
دو قســمت انجــام شــد کــه در بخــش اول؛ اعتباراتــی برای 
پرداخت مستقیم در نظر گرفته شد.  وی افزود: در مرحله 
دوم تســهیات بنگاه محــور بــه حوزه هــای صاحــب اولویت 

داده شد.
نهاوندیان اضافه کرد: تسهیاتی در حوزه فرهنگ به 
مراکز نمایشی، سینمایی، ناشران و تولیدکنندگان رسانه ای 

با تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی داده شد.
بــه  اشــاره  بــا  رئیس جمهــوری  اقتصــادی  معــاون 
گردشــگری بــه عنــوان بخــش دیگــر آســیب دیده از کرونــا 
تصریــح کــرد: ایــن بخش عاوه بر نــوروز 99، در نوروز 98 
هم به دلیل ســیاب های مناطق مختلف کشور نتوانست 
درآمدی کسب کند، از این رو تسهیاتی با تشخیص وزارت 

میراث گردشگری ارائه شد.
نهاوندیــان از ورزش بــه عنــوان بخش دیگری یاد کرد 
که تسهیات اقتصادی دوران کرونا به آن اختصاص یافته 
است. وی با بیان اینکه بخشی از ارائه این تسهیات انجام 
شــده اســت، تاکیــد کرد: موعــد مراجعه برخــی بنگاه ها به 
بانک هــا بــرای دریافــت تســهیات تــا پایــان دی و تــا پایــان 
بهمــن بــود. معــاون اقتصــادی رئیس جمهــوری گفــت: بــا 
توجــه بــه اینکــه هنوز همــه منابع جذب نشــده و به خاطر 
محدودیت هــای تــرددی در دی، فرصــت مراجعــه ایــن ســه 
بخش به بانک ها برای دریافت تســهیات تا نیمه اســفند 

تمدید شد.
وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی پیــش از این اعام 
کرد که  ۴0 هزار میلیارد تومان منابع وام 12 درصد به تمام 
واحدهایی که در دوران کرونا آسیب دیده بودند اختصاص 

پیدا کرد.

بیطرف: بیشترین 
صادرات فرآورده های 
نفتی ایران در زمان 

تحریم محقق شد
رئیــس هیــات مدیــره شــرکت مدیریــت توســعه 
صنایع پتروشــیمی با بیان اینکه دشــمن به دنبال صفر 
شــدن صــادرات نفتــی ایــران و جلوگیــری از صــادرات 
محصوالت پتروشــیمی بود، تاکید کرد رکورد بیشترین 
صــادرات فرآورده هــای نفتــی ایــران در طــول تاریــخ در 

زمان همین تحریم های شدید محقق شد.
بــه گــزارش ایســنا، حبیــب هللا بیطــرف در مراســم 
بیســت و ششــمین ســالگرد تاســیس شــرکت مدیریت 
توســعه صنایــع پتروشــیمی گفــت: در یــک ســال اخیــر 
بیشــترین فشــارهای تحریم به اقتصاد ایران وارد شــده 
و هــدف دشــمن از اعمال تحریم ها، فلــج کردن اقتصاد 
ایــران و بــه زانــو درآوردن نظــام جمهوری اســامی بوده 
اســت. او بــا بیــان اینکــه در همیــن راســتا صنعت نفت 
بــه صفــر رســاندن  بــرای  تحــت شــدیدترین تحریم هــا 
صــادرات نفــت خــام بــود، اظهار کــرد: آنهــا همچنین به 
پتروشــیمی  محصــوالت  صــادرات  از  جلوگیــری  دنبــال 
بودنــد، امــا در ایــن اهــداف نــاکام ماندنــد، امــروز آنهــا 

رفته اند و کشور روی پای خود ایستاده است.
رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت توسعه صنایع 
پتروشیمی ادامه داد: در این مدت اگرچه فشارهایی به 
اقتصــاد ایــران و مــردم ایــران وارد کردنــد ولی کشــور به 

زانو درنیامد و هیچگاه صادرات نفت به صفر نرسید.
بیطرف تاکید کرد: در دوره ای که شاهد شدیدترین 
تحریم ها به ویژه علیه صنعت نفت و پتروشیمی ایران 
بودیم، پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها با تمام ظرفیت کار 
کردند و بیشــترین صــادرات فرآورده های نفتی در طول 
تاریخ در همین زمان به دســت آمد. وی افزود: در ســال 
1398 پتروشــیمی ایران 1۵ میلیارد دالر محصول تولید 

و 10 میلیارد دالر آن  را صادرات کرد.
رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت توسعه صنایع 
پتروشــیمی بــا بیان اینکه مصرف خوراک پتروشــیمی ها 
در ســال 1398 اعم از گاز طبیعی، اتان، نفتا، میعانات 
و نفت سفید معادل روزانه 800 هزار بشکه نفت خام 
شــد، گفــت: ایــن مقــدار در ســال 1۴0۴ بــه 2 میلیــون 
بشــکه در روز می رســد و همــه ایــن اتفاقــات، یعنــی نــه 
تنهــا مــا بر اثر تحریم از پا در نیامده ایم، بلکه طرح های 

توسعه صنعت پتروشیمی هم متوقف نشد.
او تصریح کرد: طبق برنامه ریزی انجام شــده، قرار 
بــود در طــی ســال 1399 و تــا پایان این ســال، 17 طرح 
توســعه پتروشــیمی بــا مبلغ ســرمایه گــذاری 11 میلیارد 
دالر افتتــاح شــود کــه تاکنــون 12 مــورد آن افتتاح شــده 
اســت و از میــان آنهــا، ســه طــرح آن یعنی طــرح عظیم 
پاالیشــگاه گازی بیدبلنــد و طــرح الفیــن و SRU ایــام 
و پتروشــیمی لــردگان مربــوط به هلدینــگ خلیج فارس 

بوده است.
صنایــع  توســعه  شــرکت  مدیــره  هیــات  رئیــس 
پتروشــیمی بــا بیــان اینکــه در دوره تحریم های ســنگین 
و ســخت، بــه توســعه ســاخت داخــل کاال و تجهیــزات 
صنایــع نفــت و گاز و پتروشــیمی بیشــتر پرداختــه شــد، 
اظهــار کــرد: امــروز بیــش از ۶۵ درصــد کاال و تجهیــزات 
مــورد نیــاز صنعــت نفــت و پتروشــیمی در داخل کشــور 

تولید می شود.

دانمارک اولین جزیره 
مصنوعی تولید 

انرژی بادی دریایی 
جهان را می  سازد

این سازه که بزرگترین پروژه در 
تاریخ دانمارک است، صدها 

توربین بادی را برای برق رسانی به 
میلیون ها خانوار راه اندازی می کند

دانمارک پنجشنبه گذشته طرحی را برای ساخت 
یک جزیره مصنوعی در دریای شمال و استفاده از آن 

به عنوان قطب انرژی پاک تصویب کرد.
این جزیره هم انرژی پاک خانه ها و هم هیدروژن 
ســبز را بــرای اســتفاده در حمــل و نقــل هوایــی، صنایع 

و حمــل و نقــل ســنگین 
ایــن  می کنــد.  تأمیــن 
تصمیــم در حالــی گرفتــه 
شــد که اتحادیه اروپا نیز 
از برنامه هــای خــود برای 
تغییــر منابع تولید انرژی 
رونمایی کرده است. این 
برنامه قصد دارد در دهه 
آینــده بیشــتر بــر انــرژی 

تجدیدپذیــر اتــکا کنــد؛ بــه همیــن دلیــل تــا اواســط قرن 
تقریبــاً 2۵ برابــر ظرفیــت انرژی بادی تولیــدی از دریا را 

افزایش می دهد.

بهره گیری از ظرفیت عظیم انرژی 
بادی دریایی

جزیــره مصنوعــی ای کــه دانمارک برای ســاخت آن 
برنامه ریزی کرده و  در 80 کیلومتری ســاحل غربی این 
کشــور واقع  خواهد شــد، 120هزار متر مربع مســاحت 
خواهد داشت که وسیع تر از 18 زمین استاندارد فوتبال 
اســت.  وزیــر تغییــرات اقلیمــی، دان یورگنســن، در یک 
جلســه مطبوعاتــی در ایــن بــاره گفــت: » این پــروژه در 
دریای شمال بزرگترین پروژه سازه ای در تاریخ دانمارک 
خواهد بود و ســهم بزرگی در تحقق  برنامه به کارگیری 

از ظرفیت عظیم بادی دریایی اروپا خواهد داشت.«
مقامــات امیدوارنــد کــه ایــن مرکــز بتوانــد تا ســال 
اول  مرحلــه  هزینــه  باشــد.  بهره بــرداری  قابــل   2033
ایــن پــروژه حــدود 210 میلیــارد کــرون دانمــارک معــادل  
33.87 میلیــارد دالر  و 28.28 میلیــارد یــورو بــرآورد 

شده است.

گامی بزرگ برای گذار سبز جهانی
 3 حداقــل  اطــراف  بــادی  توربین هــای  ظرفیــت 
گیــگاوات خواهــد بــود کــه با گذشــت زمان بــه میزان10 

گیگاوات افزایش می یابد.
یورگنســن ادامه داد: » این واقعاً یک لحظه عالی 

برای دانمارک و گذار سبز جهانی است.« 
ایــن جزیــره انرژی، بخــش مهمی از هــدف قانونی 
کشــور برای کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای تا ســطح 

70  درصد از  سال 1990 تا سال 2030 است.
و  دیگــران  از  الهــام  بــا  افــزود: »فقــط  یورگنســن 
توســعه راه حل های جدید ســبز كه آنها نیز می خواهند 
اســتفاده كننــد، واقعــاً می توانیــم كاری بــرای مقابله با 

تغییرات آب و هوایی انجام دهیم.« 
ایــن کشــور اســکاندیناوی بــا برخــورداری از وزش 
بــاد هــم در  از  اســتفاده  بادهــای پرســرعت، پیشــگام 
خشــکی و هــم در دریاســت؛  تقریبــاً 30 ســال پیــش 
اولین مزرعه بادی دریایی جهان را ایجاد کرد. بر اساس 
گــزارش بلومبــرگ گرین، دانمــارک اکنون ۴0 درصد برق 

خود را از طریق نیروی باد تأمین می کند. 
این کشــور همچنین بزرگترین تولید کننده توربین 
بادی و بزرگترین توســعه دهنده انرژی بادی دریایی  در 

جهان است. 
در مــاه دســامبر )آذر-دی(، دولــت تصمیــم گرفــت 
جلــوی اکتشــاف نفــت و گاز در بخــش شــمالی دریــای 

دانمارک بگیرد.
دولــت هنــوز تاریخــی برای شــروع ســاخت جزیره 
مشخص نکرده است؛ با این حال دانمارک برنامه هایی 
برای ســاخت دومین جزیره انرژی در دریای بالتیک نیز 

دارد.
منبع: دویچه وله

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است شرط تاثیرگذاری این مصوبات بر رونق بورس اجرای کامل همه آنهاست

انا لله و انا الیه راجعون

از طرف ساکنین ساختمان کالسیک

سرکار خانم دکتر وکیلیان
درگذشت مادر بزرگوارتان را خدمت شما 

و  خانواده محترم تسلیت گفته و از خداوند 
متعال طلب صبر و شکیبایی برای خانواده 

محترمشان درخواست دارم.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

8 مصوبه مهم هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح مصوبات هیات مدیره سازمان پرداخت و 
به پایگاه خبری بازار سرمایه، گفت: در گام نخست و به منظور حمایت از بازار سرمایه و تقویت 
طرف تقاضا، به صندوق توســعه بازار ســرمایه اجازه داده شــد تا سقف سه هزار میلیارد تومان 

نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی سهام اقدام کند.
محمدعلی دهقان دهنوی، درباره مصوبه دوم افزود: همچنین مقرر شد تا ضریب تعدیل 

سهام و حق تقدم آن در معامات اعتباری از ۴۵درصد به ۶0درصد افزایش یابد.
او با یادآوری اینکه مطابق بند سوم، مقرر شد دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه 
سهام خزانه با دید تسهیل برای خرید و نگهداری از سوی ناشران مورد بازنگری قرار گیرد، اعام 
کرد: همچنین در خصوص امکان خرید واحدهای صندوق های اختصاصی بازارگردانی برای عموم 

مردم مدل سازی و طراحی فرایند و ابزار الزم صورت می گیرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره مذاکرات صورت گرفته با بانک ها و تمهید مقدمات 
الزم در شرکت سپرده گذاری مرکزی، تصریح کرد: با تصویب هیات مدیره سازمان بورس، مقرر 
شد؛ اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت از سوی بانک ها طی هفته پیش رو عملیاتی 
شود. همچنین مذاکره الزم برای تعمیم این خدمات به سایر سهامداران به ویژه سهامداران خرد 
نیز در دستور کار قرار گیرد. او درباره مصوبه ششم گفت: مقرر شد بازنگری دستورالعمل سهام 
ترجیحی به نحوی انجام شود که امکان اعطای سهام ترجیحی عاوه برکارکنان مستقیم شرکت ها 

به کارکنان شرکت های زیرمجموعه یا مادر یا هم گروه  مالی نیز میسر باشد.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه به منظورارتقای شفافیت و به روز 
بودن اطاعات، تجدید ارزیابی دارایی های شــرکت ها باید تســریع و تســهیل شــود، خاطرنشــان 
کــرد: همچنیــن در ایــن جلســه مــوارد مهم دیگری در راســتای ایجاد آرامش در بازار، مشــارکت و 
مسئولیت پذیری ارکان بیرونی و درونی بازار، ارتقای سطح حمایت دولت از بازار و ایفای تعهدات 
باقیمانده صندوق توســعه ملی به بحث گذاشــته شــد و پیشــنهادهای مهمی تدوین شــد که در 

جلسه شورای عالی بورس روز شنبه )هجدهم بهمن ماه( مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


