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بورس در روزهایی که حال و روز خوشــی 
نــدارد، چشــم انتظــار مشــخص شــدن شــرایط 
اقتصادی کشور است تا این بازار نیز به روزهای 

متعادل خود بازگردد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری 
فــارس، بــورس اوراق بهادار تهــران در هفته های 
اخیــر در حال نوســان حول کانــال یک میلیون و 
300 هــزار واحدی بوده اســت. چند روز منفی و 
چند روز مثبت ماجرای این روزهای بازار سرمایه 
ایــن روزهاســت. بســیاری از اتفاقــات پیرامــون 
بــورس، نشــان می دهــد، ایــن بــازار بایــد رشــد 
خوبــی را تجربــه کنــد، امــا تاالر شیشــه ای تهران 
همچنان گرفتار بی اعتمادی و ترس ســهامداران 
اســت. قیمــت ســهام در ایــن روزها در دو ســال 
گذشــته، آرزوی هر خریداری بود؛ با این تفاوت 
که فروش شرکت ها و سود آوری آنها نسبت به 
آن زمان رشد چشمگیری داشته است. روزهایی 
که قیمت دالر، قیمت کاالهایی و فلزات، قیمت 
طال و سکه در حال رشد است، بازار سرمایه در 
حال در جا زدن است و این مساله سبب شده تا 
جریان خروج پول از بازار سرمایه شدت بیشتری 
بگیــرد و مشــکل عــدم وجــود نقدینگــی هــم بــه 

مشکالت قبلی این بازار اضافه شود.

کدام عوامل باعث ریزش بازار 
سرمایه شده اند؟

بــه نظــر اکثر کارشناســان بازار ســرمایه در 
وضعیــت فعلــی درگیــر عوامــل مختلفــی اســت 
کــه برآینــد همــه این عوامل تبدیل شــده اســت 
بــه نوســان نزولی بورس در هفته های گذشــته. 

بــه عبــارت دیگــر، همــه ســهامداران بایــد بدانند 
ریــزش بــورس به چنــد علت بنیادی ارتبــاط دارد 
و  نمی توان مشکالتی که در بازار سرمایه وجود 

دارد را به گردن یک نفر یا یک عامل انداخت.
در ماه های گذشته عواملی همچون انجام 
عملیات بازار باز توسط بانک ها و بانک مرکزی، 
نوســان در بــازار ارز، کنتــرل کســری بودجــه و 
تورم توســط دولت، انجام ندادن وظایف توســط 
بازارگردانان نمادهای مختلف، مشــخص نشدن 
وضعیــت قیمت گــذاری دســتوری برخــی کاالهــا 
ماننــد خــودرو، مشــخص نبــودن برنامــه وزارت 
اقتصــاد جهت ســاماندهی بازار ســرمایه، کمبود 
نقدینگی و تفاضا به دلیل خروج پول حقیقی ها، 
روی  بــر  کــه  ســرمایه  بــازار  در  کاذب  هیجــان 
معامالت ســهامداران خرد تاثیر شدیدی داشته، 

باعث ریزش بازار سرمایه بوده است.

سیگنال منفی شرایط اقتصاد 
کالن به بورس!

امــا نکتــه اساســی در ایــن بیــن کــه از نظر 
تحلیل بنیادی تاثیر زیادی بر وضعیت فعلی بازار 
ســرمایه دارد، شرایط اقتصاد کالن کشور است. 
بســیاری از متغیرهــای اساســی اقتصــاد کالن با 
وضعیت نامناســبی روبرو هســتند و این مساله 
سبب شده تا بورس نیز چشم انداز مشخصی را 

پیش روی خود نبیند.
شــرایط فعلــی اقتصــاد کالن کشــور که به 
یادگار مانده از دولت دوازدهم برای دولت فعلی 
اســت، شــرایط را بــه گونــه ای رقم زده اســت که 
افــراد ســرمایه خــود را بــه ســمت بــازار دارایی ها 

مانند مســکن و خودرو و ســایر بازارها مانند ارز 
و طال ببرند.

اتفاقی که در یک سال و نیم گذشته افتاد، 
حاصل تصمیمات عجوالنه  ای است که دولت در 
سال پایانی عمر خود جهت تامین کسری بودجه 
و فــروش ســهام دولتــی گرفت و اعتمــادی را که 
پس از گذشت چند سال به خاطر همین شکل 
تصمیمــات از بیــن رفتــه بــود و بــه دلیــل تــورم و 
وجــود نقدینگی احیا شــده بود را مجــددا از بین 

برد تا بازار باز هم به کما برود.

سرمایه سهامداران به کدام 
بازارها رفته است؟

البتــه نباید از ســهم بانک هــا و رمزارزهای 
مجــازی نیــز در این بخش غافل شــد. بانک ها با 
شرایط تقریبا تضمین شده پرداخت سود، برای 
افــراد بــا ریســک پذیری کــم بهترین مــکان برای 
ســرمایه گذاری هســتند. البته افرادی که ریسک 
پذیری باالتری دارند، نیز در این شرایط به سمت 

سایر بازارها و بازار رمز ارزها حرکت کرده اند.
خــروج پــول افراد حقیقــی از بازار ســرمایه 
ایــن بــازار را با مشــکل کمبــود نقدینگی و تقاضا 
نیــز مواجــه کــرده اســت. این مســاله در کاهش 
ارزش معامــالت و کاهــش ارزش معامــالت خرد 

مخصوصا خود را به وضوح نشان داده است.
بــازار ســرمایه در ایــن وضعیــت کــه قیمت 
ارز در بــازار آزاد بــه دالیــل غیر اقتصادی در حال 
رشــد اســت و افزایش قیمت کاالیی ها در سطح 
جهانــی، بایــد رونــد صعودی بــه خود بگیــرد. اما 
بــا توجه بــه کنترل تورم در کشــور، پولی نکردن 

کســری بودجه توســط دولت باید روند نزولی به 
خود بگیرد.

بورس چشم انتظار اقدام 
انقالبی دولت سیزدهم

امــا در کنــار ایــن شــرایط مشــخص نبــودن 
برنامــه وزارت اقتصــاد جهــت ســاماندهی بــازار 
سرمایه یکی از اصلی ترین مشکالت این روزهای 
بورس است. این مساله در حالی رخ داده است 
کــه بســیاری از ســهامداران هنوز امیــد زیادی به 
حرکــت انقالبــی دولــت ســیزدهم در خصــوص 
برخورد با متخلفان و ساماندهی این بازار دارد.

ســهامداران خــرد و حقیقــی نیــز بایــد ایــن 
مســاله را بدانند که جریان سرمایه گذاری امری 
بلند مدت است. در صورتی که سهامداران خرد 
با این نگاه به ســهامداری بپردازند می توانند در 
کنــار بررســی ارزنــده بــودن نمادها به ســودهای 

خوبی در بازار سرمایه دست پیدا کنند.

رییــس کل بانــک مرکــزی در مکاتبــه ای 
صرافــان  کانــون  عالــی  شــورای  رییــس  بــا 
ایــران خواســتار اعــالم نیازهــای جدید ارزی 

متقاضیان واقعی به بانک مرکزی شــد.
از  ایرنــا  چهارشــنبه  روز  گــزارش  بــه 
بانــک مرکــزی، پــس از بازدیــد روز گذشــته 
صرافی هــای  از  مرکــزی  بانــک  کل  رییــس 
آمادگــی  بــر  وی  تاکیــد  و  فردوســی  میــدان 
بانــک مرکــزی بــرای رفــع مشــکالت احتمالی 
مرتبــط بــا فروش ارز و تامیــن نیازهای ارزی 

مــردم، بانــک مرکــزی در مکاتبــه ای مراتب را 
به رییس شــورای عالی کانون صرافان ایران 

اعالم کرد.
نامــه  ایــن  در  صالح آبــادی«  »علــی 
واقعــی  نیــاز  بــه  پاســخ  بــرای  نوشــت: 
متقاضیــان ارز، خواهشــمند اســت هــر چــه 
ســریع تر بــا اخــذ نظــر شــرکت های صرافــی 
درباره مسایل و مشکالت احتمالی مرتبط با 
فرآینــد فــروش ارز در ســرفصل های مصارف 
خدماتــی اعالمــی، مراتب به همــراه نیازهای 

جدید ارزی به درخواســت متقاضیان واقعی 
مــورد تاییــد آن کانون برای این بانک ارســال 
شود تا موضوع بررسی و اقدام های مقتضی 
انجــام شــود. بــه گــزارش ایرنــا، روز گذشــته 
رییــس کل بانــک مرکزی در بازدیــد از میدان 
فردوسی ضمن گفت وگو با صرافان و مردم، 
در جریــان رونــد بــازار قــرار گرفــت و اعــالم 
کــرد کــه عرضــه ارز در بــازار متشــکل ارزی 
بیش از نیاز بازار است و به زودی دسترسی 

متقاضیان به ارز نیز تســهیل می شود.

صرافان نیازهای  ارزی جدید خود را اعالم کنند 

بــا  گفت وگــو  در  خــواه  محبــت  خلیــل 
نــرخ  افزایــش  کــرد:  اظهــار  مهــر  خبرنــگار 
اجــاره  مســکن پروســه ای اســت کــه در دســت 
صاحبخانه هاســت و نه دولت نقش دارد و نه 
فرد دیگری می تواند در این حوزه ورود کند که 
به نظر می رســد تدویــن قانون در این موضوع 

نیاز ضروری است.
محبت خــواه گفت: ورود رئیس جمهور به 
موضوع مســکن، برگزاری جلسات شورای عالی 
مســکن بــه ریاســت وی و صــدور دســتور اکیــد 
رئیس جمهور به اســتانداران و مدیران ذی ربط 
باعث شــد فعالیت ها در حوزه ســاخت مســکن 

مضاعف شود.

کشور به کارگاه عظیم 
ساختمان سازی تبدیل می شود

تولیــد  جهــش  قانــون  ابــالغ  افــزود:  وی 
مســکن از ســوی رئیس جمهور یکی از اقداماتی 
بــود کــه انتظــارات راه و شهرســازی را بــرآورده 
کرد و اگر بتوانیم تعهداتی که در مورد ساخت 
مســکن داریــم بــه انجــام برســانیم، کشــور بــه 

کارگاه عظیم ساختمان سازی تبدیل می شود.

زمین 1.۵ میلیون واحد 
مسکونی در کشور فراهم شد

محبــت خــواه افــزود: در ایــن طــرح بــرای 
کل کشــور ســاخت ســاالنه یــک میلیــون واحــد 
کــه  اســت  شــده  گرفتــه  نظــر  در  مســکونی 
خوشــبختانه زمین ســاخت حدود ۱. ۵ میلیون 
واحــد مســکونی بــرای ســال اول آمــاده شــده 
اســت. مدیرکل راه و شهرســازی اســتان تهران 
تصریــح کــرد: اکنــون واحدهایــی کــه ســاخته 

می شــود بر اساس نیازســنجی برای متقاضیان 
نیازمند واقعی است که دارای فرم ج سبز بوده 
و تا کنون خانه نداشته و از تسهیالت استفاده 

نکرده اند.

نقل و انتقال واحدهای مسکن 
ملی ممنوع است

وی ادامــه داد: پــس از ابالغ قانون جهش 
تولیــد مســکن ۵ تــا ۶ بخشــنامه بســیار خــوب 
پیرو آن ابالغ شــده اســت که بر اســاس آن ها 
دریافت کنندگان مســکن ملــی به هیچ وجه حق 

نقل وانتقال واحدها را ندارند.
محبت خواه بیان کرد: برای اجرایی شــدن 
قانون جهش تولید مسکن و همچنین ساخت 
مســکن مــورد نیــاز، ورود بخــش خصوصــی و 
سازندگان جزو اولویت های ما قرار دارد تا تحت 

نظارت ادارات راه و شهرســازی شــهرها این امر 
صورت پذیرد.

حل مشکل مسکن با توجه 
همزمان به عرضه و تقاضا

وی ابــراز امیدواری کرد: اگر اجرایی شــدن 
قانون جهش تولید مسکن با همین رویه ادامه 
پیدا کند اتفاقات خوبی رخ می دهد و در آینده 
قطــار تولید مســکن بر روی ریــل خود حرکت و 

سرعت می گیرد.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان تهران با 
تاکید بر اینکه در حال حاضر مشــکل مســکن، 
به هم خوردن عرضه و تقاضاســت بیان داشت: 
در مورد مسکن اگر رویه تعادل و »رو به رشد« 
داشــته باشــیم و عرضه و تقاضا بررســی شــود 

مشکل حوزه مسکن برطرف خواهد شد.

وزیر کشور: طرح 
مدیریت هوشمند 

بیماری کرونا از هفته 
آینده اجرایی می شود

طــرح مدیریــت هوشــمند بیمــاری کرونــا از هفتــه 
آینــده بــه صــورت مرحله ای اجرایی می شــود و با اجرای 
این طرح روند مدیریت هوشمند بیماری کرونا در کشور 

به سمت بهبودی و نظارت کامل خواهد رفت.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت کشــور، دکتر 
احمد وحیدی در نشست قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا 
که امروز با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط در محل 
وزارت کشــور برگــزار شــد بــا بیــان اینکه تمام تــالش برای 
مدیریت کامل بیماری کرونا در کشور است؛ تصریح کرد: 
برای کنترل موثرتر بیماری کرونا در نشست قرارگاه طرح 
مدیریت هوشــمند بیماری کرونا مورد بحث قرار گرفت و 
قرار است از یکشنبه هفته آینده این طرح در پنج مرحله، 
نخست از دستگاههای دولتی و در ادامه به صورت فاصله 
یک هفته ای حمل و نقل درون شــهری، اصناف، حمل و 
نقــل بــرون شــهری و مراکــز علمی، تحقیقاتی و آموزشــی 

اجرایی می شود.
وزیــر کشــور خاطرنشــان کــرد: موضــوع دوم جلســه 
بیماریابــی در مرزهــا بــود و افــرادی که از مجــاری مرزهای 
کشور وارد می شوند به لحاظ شرایط بیماری نظیر تزریق 
دو دوز واکســن و داشــتن پی ســی آر منفی کنترل شود و 
احیانــا در صــورت مثبت بودن بیمــاری، وضعیت قرنطینه 
اعمــال شــود. وی در ادامــه صحبت های خــود به موضوع 
پیامدهــای اجتماعــی بیمــاری کرونــا در شــرایط حاضــر و 
فضــای پســاکرونا اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن خصــوص 
طرحی از ســوی ســازمان امور اجتماعی کشور درخصوص 
کنترل پیامدهای روانی و اجتماعی بیماری ارائه و قرار شد 
این طرح به صورت کامل تر و کارشناسی تر تکمیل شود.
دکتــر وحیــدی همچنیــن گفــت: دســتور کار دیگــر 
نشست قرارگاه، اصناف و کوتاه تر شدن اخذ مجوز کسب 
و کارها بود و در این خصوص تاکید شد اخذ مجوز اصناف 
مســتقیماً در اختیــار وزارتخانــه صمــت باشــد و نیــازی بــه 

مراجعه حضوری نباشد.
وزیر کشــور در ادامه در پاســخ به پرسش خبرنگاری 
مبنی بر آمار باالی ابتالی دانش آموزان به ویروس کرونا 
و احتمال غیرحضوری شــدن مدارس هم گفت: همانطور 
کــه قبال اطالع رســانی شــده برای دانش آمــوزان باالی ۱۲ 
ســال دو دوز واکســن تزریق شده که تکلیف شان معلوم 
است  اما برای زیر ۱۲ سال هنوز بررسی ها در حال انجام 
اســت که آیا به لحاظ علمی نیاز به تزریق واکســن وجود 
دارد یا نه و در این خصوص قرار است بررسی های دقیق 
تــری صــورت گیــرد. وی در پایــان گفــت: در حــال حاضــر 
مطابــق ابــالغ ســتاد ملی مدیریــت بیماری کرونــا مدارس 
بــه شــکل یــک الــی دو روز در هفته به صــورت حضوری و 
مابقــی تدریس هــا بــه شــکل غیرحضوری اســت و تاکنون 
وضعیت نابسامان و جدیدی در حوزه مدارس نداشتیم و 
آمار ارائه شــده درخصوص ابتالی دانش آموزان هم باید 

توسط وزارت بهداشت تأیید شود.

عرضه مرغ گرم به نرخ 
کمتر از ۳۱ هزار تومان 

در مراکز فروش
معــاون بازرســی و نظــارت بــر اتــاق اصنــاف ایــران با 
اشــاره به افزایش عرضه مرغ و تخم مرغ، قیمت مصوب 

هر کیلو مرغ گرم 31 هزار تومان اعالم کرد.
بــه گزارش روز چهارشــنبه ایرنــا از اتاق اصناف ایران، 
»بهنــام نیک منــش« تصریــح کــرد: در پــی تشــکیل ســتاد 
تنظیم بازار محصوالت کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، 
اتاق اصناف ایران به عنوان عضو اصلی ســتاد تنظیم بازار 
انتخاب و حضور مستمر دارد. وی خاطرنشان کرد: قرارگاه 
امنیت غذایی هر روز برگزار می شــود و با پیگیری های این 
قرارگاه، شــاهد افزایش رعایت قیمت مصوب مرغ و تخم 

مرغ در واحدهای توزیعی هستیم.
بــه گفته معاون بازرســی و نظارت اتــاق اصناف ایران 
قیمت مصوب هر کیلو مرغ گرم 3۱ هزار تومان اســت اما 
هفته گذشته با نرخ 3۷ هزار تومان هم در بازار عرضه می 
شــد کــه امــروز در بخش هایــی از تهران حتی بــا نرخ های 
کمتــر هــم عرضه می شــود. وی افــزود: عرضه مرغ منجمد 
نیز از ســوی شــرکت پشتیبانی امور دام افزایش یافته و با 
نرخ هر کیلو ۲0 هزار تومان عرضه می شــود. این افزایش 
عرضه مرغ منجمد نیز بر حفظ تعادل نرخ مرغ گرم تاثیر 
گذار بوده است. همچنین نرخ مصوب یک شانه )30 تایی( 

تخم مرغ، ۴3 هزار تومان است.
یک منش خاطرنشان کرد: عالوه بر این، پیگیری های 
این قرارگاه، منجر به افزایش عرضه مرغ گرم و تخم مرغ 
نیز شــده اســت. به عنوان نمونه در میدان بهمن تهران از 

۲۵0 تن به ۵۴0 تن رسیده است.
معــاون بازرســی و نظــارت اتــاق اصنــاف ایــران گفت: 
افزایش عرضه، در پی افزایش نظارت بازرسان وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت صنعت، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی 
بر مرغ داری ها و حلقه پیش از عمده فروشی تحقق یافته 
اســت. بــا نظــارت بازرســان، مرغ داری هــا نمی تواننــد مرغ 
را بیــش از زمــان مقــرر نگهــداری کــرده و بایــد بــه موقع به 

کشتارگاه عرضه کنند.
بــه گــزارش ایرنــا،  طرح فروش اینترنتــی مرغ و تخم 
مــرغ دولتــی بــا قیمت مصوب از ۲۲ آبان از طریق ســامانه 
اینترنتی بازرگام و به صورت پایلوت در تهران کلید خورد.  
در این طرح، مرغ منجمد با قیمت مصوب کیلویی ۲0 هزار 
تومان و تخم مرغ با نرخ مصوب شــانه ای ۴3 هزار تومان 
تعیین شد و با خرید اینترنتی درب منازل مناطق ۲۲ گانه 

تهران تحویل می شود.

 بدهی بانک ها به
 بانک مرکزی در حال 

افزایش است
یــک کارشــاس اقتصــادی اظهار داشــت: شــنیده  ها 
حاکی از این است که دولت به منابع بانک ها هم دست 
دراز می کند و این می تواند در آینده مشکالت بانک ها و 

بانک مرکزی را تشدید کند. 
وحیــد شــقاقی شــهری در گفت وگــو بــا ایلنــا درباره 
گــزارش رییــس بانــک مرکــزی مبنی بــر کنترل رشــد پایه 
پولــی در 8 مــاه گذشــته اظهــار داشــت:اگر می خواهیــم 
کنتــرل پایــه پولــی در اختیــار بانــک مرکزی باشــد چاره ای 
نداریــم جــز اینکه اوال کســری بودجه ســال آینــده کنترل 
شــده باشــد و بی انضباطی مالی دولت کاهش پیدا کند. 
دوم اینکــه بانــک مرکــزی اجــازه دســت درازی دولــت یــا 
زیرمجموعه هــای دولــت بــه منابع بانکــی را ندهد تنها در 
این شرایط است که می توان امیدوار بود کنترل پایه پولی 

تدوام دارد .
وی افــزود: پایــه پولــی منبعــث از بی انضباطی هــای 
مالی دولت و بی انضباطی های نظام بانکی کشــور اســت 
و در ایــن 8 مــاه اخبــاری کــه شــنیده می شــود، حاکــی از 
این است که همچنان روند دست درازی دولت به منابع 
بانک هــا مشــاهده می شــود و بدهــی بانک هــا بــه بانــک 
مرکــزی در حــال افزایــش اســت. وقتی بدهــی بانک ها به 
بانک مرکزی باال می رود، نشان می دهد که دست درازی 
دولــت بــه منابــع بانک هــا در حــال تداوم اســت کــه جای 

نگرانی دارد.
وی تاکید کرد: یعنی اگر می خواهیم کنترلی بر پایه 
پولــی کشــور داشــته باشــیم بایــد انضبــاط مالــی دولت و 
نظــام بانکــی را دبــال کنیــم. بانک مرکزی بایــد به صورت 
مقتدرانــه اجــازه دســت درازی دولت را بــه منابع بانک ها 
ندهــد. وقتــی دولــت به منابع بانکی دســت دراز می کند، 
بانک ها مجبور می شوند به صورت غیر مستقیم به بانک 
مرکزی رجوع کنند بنابراین این اقدام یکی از ریشــه های 

رشد پایه پولی در کشورمان محسوب می شود.
اثــر  بــه  اشــاره  بــا  اقتصــادی  کارشــناس  ایــن 
بی انضباطی هــای مالــی دولــت در رشــد پایه پولی کشــور 
گفــت: در شــرایط کنونــی دولــت بــا کســری بودجــه قابل 
توجهی مواجه است و دولت سیزدهم در تالش است که 
این کسری بودجه را به مکانسیم اوراق گره بزند و از این 

مکانیسم بتواند تامین مالی را انجام دهد.
وی تاکیــد کــرد: البته شــنیده  ها حاکی از این اســت 
که دولت به منابع بانک ها هم دست دراز می کند و این 
می توانــد در آینــده مشــکالت بانک هــا و بانــک مرکــزی را 
تشــدید کنــد. اگر می خواهیم کنتــرل پایه پولی در اختیار 
بانــک مرکزی باشــد چاره ای نداریم جز اینکه اوال کســری 
بودجه سال آینده کنترل شده باشد و بی انضباطی مالی 
دولــت کاهــش پیدا کنــد. دوم اینکــه بانک مرکــزی اجازه 
دســت درازی دولــت یــا زیرمجموعه های دولــت به منابع 
بانکــی را ندهــد تنهــا در ایــن شــرایط اســت کــه می تــوان 

امیدوار بود کنترل پایه پولی تدوام دارد .
شــقاقی شــهری با بیان اینکه  کنترل پایه پولی جز 
با اتخاذ تصمیم های سخت امکان پذیر نیست، ادامه داد:  
اگــر می خواهیــم بانــک مرکــزی به صــورت مقتدرانــه پایه 
پولــی را کنتــرل کنــد بــه طــور قطــع بــه ایــن نیــاز دارد که 
انضبــاط مالــی و بانکــی رعایــت شــود در غیر ایــن صورت 
دولت به بانک ها فشــار می آورد و بانک ها هم مجبور به 
برداشــت از بانک مرکزی هســتند که همین روند ریشــه 
رشد پایه پولی و به دنبال آن رشد تورم در کشور است.

این کارشــناس اقتصادی با اشــاره به مســاله تامین 
مالی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم 
و احتمــال رشــد پایه پولی با اجرای ایــن پروژه تاکید کرد: 
بحــث تامیــن مالــی بــرای ایــن پرویــه نگرانی هــا در حــوزه 
کنتــرل پایــه پولــی را افزایــش داده اســت. نگرانــی از این 
جهــت کــه دولت به منابع بانک ها فشــار بیــاورد بنابراین 
باید بانک مرکزی مراقب باشد تا دست درازی های دولت 

به منابع بانک ها بیش از این افزایش پیدا نکند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تجربــه اقتصــاد ایران نشــان 
داده اســت کــه هرگونــه فشــار به منابع بانک هــا در قالب 
تســهیالت تکلیفــی، وضعیــت نظــام بانکــی را بدتــر کرده 
اســت، افــزود: متاســفانه تســهیالت تکلیفــی در اقتصــاد 
ایران سرانجام خوبی نداشته است و تاریخ اقتصاد ایران 
نشــان می دهــد که هیــچ گاه تجربه موفقی در ســرانجام 

تسیهالت تکلیفی نداشتیم .

بازار سرمایه بالتکلیف بین رشد و ریزش

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خبرداد 
دریافت کنندگان مسکن ملی به  هیچ و جه 

حق نقل وانتقال واحدها را ندارند

پیرو آگهی پذیره نویسی عمومی سهام منتشر شده در روزنامه های 
اطالعات، عصراقتصاد و ابرار اقتصادی مورخ 1400/09/02 ، به اطالع 
می رساند که مهلت پذیره نویسی عمومی حق تقدم های استفاده 
نشده این شرکت که در تاریخ 1400/09/21 پایان می پذیرد ، طبق 
درخواست هیئت مدیره و به موجب موافقت نامه 026- 008/715937 
مورخ 1400/09/16 سازمان بورس و اوراق بهادار ، مهلت پذیره نویسی 
عمومی سهام به مدت 30 روز دیگر تا تاریخ 1400/10/21 تمدید گردید.

هیئت مدیره شرکت داروسازی تولیددارو ) سهامی عام (

تمدید مهلت پذیره نویسی عمومی
شرکت داروسازی تولیددارو ) سهامی عام (

ثبت شده به شماره  249619
و شناسه ملی 10102901102
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و محلــه ۴۶ اینکــه بیــان بــا هرمــزگان اســتاندار
۱۳۰روستایکمتربرخورداردرشهرستانهاشناساییشده
اســت،ازآغــازخــردهاقدامهــایمحیطــیبــرایزیباســازی

محالتوتوانمندسازیمردماینمناطقخبرداد.
بــه گزارش ایرنا، مهدی دوســتی دیــروز در آیین تجلیل 
از داوطلبان فعال جمعیت هالل احمر هرمزگان که همزمان 
بــا روز جهانــی داوطلب برگزار شــد، افزود: باتوجه به اعتماد 
کاملی به مجموعه هالل احمر، تمام منابع مالی را به سمت 
هــالل احمــر هدایت خواهیم کرد که با بهره گیری از ظرفیت 
داوطلبــان ایــن جمعیــت، فصل جدیدی از خدمت رســانی به 
مردم آغاز و امید در دل مردم استان زنده شود. او بیان کرد: 
به موازات این اقدام، روند صدور سند مالکیت برای ساکنان 
محــالت فرســوده و کــم برخــوردار به عنــوان حــق حداقلــی 

مردمان این محالت در حال پیگیری است.
اســتاندار هرمــزگان بــا توجــه بــه نحــوه خدمات رســانی 
هــالل احمــر در زلزلــه اخیر فیــن اظهار کــرد: مجموعه هالل 
احمــر از ســاعت های ابتدایــی وقوع زلزله در کنــار ما و مردم 
بــود و در خدمات رســانی بــه مناطــق زلزلــه زده، بســیار خوب 
عمل کرد. دوستی با بیان اینکه به واسطه وقوع زلزله ارتباط 
مخابراتــی ۱۰۵ دکل تلفــن همــراه و همچنین برق و آب ۳۸ 
روســتا قطــع شــده بــود، گفــت: در همــان ســاعات اولیــه بــا 
تــالش مجموعــه دســتگاه های اجرایی، ارتبــاط مخابراتی این 

روســتاها برقــرار و در کمتــر از ۶ ســاعت بــرق و آب تمامــی 
روستاهای زلزله زده به جز ۲ روستا وصل و به مدار برگشت. 
او خاطرنشــان کرد: با گذشــت کمتر از ۵ ســاعت، ۱۸۰چادر 
در ورزشــگاه خلیــج فــارس به عنــوان کمپ اضطــراری برپا و 

امدادرسانی به مناطق زلزله زده  نیز آغاز شد.
اســتاندار هرمــزگان بــا تاکیــد بــر عبرت آمــوزی و درس 
گرفتــن از وقــوع رخدادهــا به ویــژه وقایع طبیعــی گفت: باید 
به منظــور مدیریــت حــوادث و بحــران، ســامانه ای طراحــی و 
راه انــدازی شــود کــه در مواقــع اضطــراری و حــوادث بعدی با 

چالش های دوره کنونی روبه رو نباشیم.
دوستی تقسیم بندی خدمات رسانی به مناطق زلزله زده 
بــه پهنه هــای مختلــف و تعییــن ناظــران ویژه در هــر منطقه 
را یکــی از عوامــل مهــم بــرای مدیریــت منســجم ایــن رخــداد 
طبیعــی عنوان و خاطرنشــان کرد: مجموعــه اقداماتی که در 
ایــن محورهــا صورت گرفت، موجب رضایت مندی مردم شــد 
امــا بایــد تیمی قوی از داوطلبان مســلط به ســامانه های نرم 
افزاری تشکیل و از ظرفیت آنان در این حوزه استفاده شود. 
او در پایــان ابــراز کــرد: داوطلبــان جمعیت هــالل احمر رفیق 
روزهای سخت ما هستند و هر جایی که احساس نیاز شده 
اســت، در کنــار مجموعه دولــت و مردم بوده انــد؛ لذا تکریم 
و تجلیــل از جایــگاه واالی داوطلبان هــالل احمر یک تکلیف 

است.

حقــوق از حمایــت و بازرســی نظــارت، معــاون
مصرفکننــدگانســازمانصنعــت،معــدنوتجارتاســتان
ســمنانازتشــکیلبیــشاز۳۸۰۰مــوردپرونــدهتخلــف

صنفیدرسالجاریخبرداد.
مهــدی یحیایــی بــا اعالم این خبر اظهــار کرد: به منظور 
رصــد وضــع بازار کاال و خدمــات و به ویژه کاالهای اولویت دار 
و نظارت بر مراکز فعال تجاری و اقتصادی اســتان ســمنان و 
همچنین جلوگیری از هرگونه افزایش بی رویه قیمت ها طی 
۸ ماه امســال در حدود ۴۴ هزار مورد بازرســی از واحدهای 
صنفــی اســتان در قالــب طرح هــای مختلــف صــورت گرفتــه 

است.
او خاطرنشــان کــرد: در ایــن بازرســی هــا که به وســیله 
کارشناســان نظارت و بازرســی، بازرســان و ناظران افتخاری 
سازمان صنعت، معدن و تجارت به صورت مستمر و روزانه 
از واحدهــای صنفــی و ســطح عرضــه و در قالــب گشــت های 

مشــترک بــا دســتگاه های ذی ربــط انجام شــده اســت، تعداد 
۴۲۴۸ مورد تخلف کشف شد.

معــاون نظــارت و بازرســی ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت اســتان ســمنان ادامــه داد: در ۸ مــاه گذشــته و طی 
بازرسی های انجام شده، ۳ هزار و ۸۰۷ مورد پرونده تخلف 
اعم از گران فروشی، کم فروشی، درج نکردن قیمت و نصب 
نرخنامــه، ارائــه نــدادن فاکتــور، عرضــه کاالی قاچــاق و غیره 
بــه ارزش ریالــی ۷۱۲ میلیــارد و ۷۶۷ میلیــون ریــال ثبت که 
به منظــور بررســی و صــدور رای بــه تعزیــرات حکومتی ارجاع 

شده است.
یحیایی اضافه کرد: همچنین در این مدت تعداد ۲۵۹۳ 
مورد شکایت مردمی به سامانه رسیدگی به شکایات مردمی 
)ستاد خبری( سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعالم 
شــده اســت که به وســیله بازرســان و کارشناســان این اداره 
۹۵ درصد شکایات اعالمی، رسیدگی و بررسی شده است.

معــاونوزیــرراهوشهرســازیومدیرعامــلشــرکت
ســاختوتوســعهزیربناهایحملونقلکشــوراعالمکرد
کــه5هــزارمیلیــاردریــالبــرایچهارخطــیکــردنمســیر
شــده پیشبینــی تمرچین-پیرانشــهر مــرز بــه دسترســی

است.
خیــرهللا خادمــی دیروز در بازدید از مســیر دسترســی 
به پایانه مرزی تمرچین-پیرانشهر در گفت وگو با ایرنا بیان 
کــرد: از برنامه هــای اساســی ما افزایش ظرفیــت ترافیکی و 

حمل و نقلی منتهی به مرز تمرچین است.
حیدرآبــاد  ســه راهی  از  مســیر  ایــن  داد:  ادامــه  او 
در کریــدور غــرب کشــور شــروع و پــس از عبــور از نقــده و 

پیرانشهر به تمرچین ختم می شود.

معــاون وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامــل شــرکت 
ســاخت و توســعه زیربناهای حمل ونقل کشور گفت: طول 
ایــن محــور ۷۰ کیلومتــر اســت و برای افزایــش ظرفیت های 
حمــل و نقلــی و ترانزیت اقتصادی چهــار خطه کردن آن در 

دستور کار قرار گرفته است.
خادمــی بیــان کــرد: در ایــن ۷۰ کیلومتــر ۴ پیمانــکار 
فعالیــت اجرایــی دارنــد و امیدواریــم بــا ســرعت بخشــی به 
روند کار تا پایان ســال مالی ۱۴۰۰ حداقل ۱۰ کیلومتر را به 
صورت چهار خطه آماده کنیم. او تاکید کرد: مابقی را نیز تا 

حداکثر سال ۱۴۰۲ به بهره برداری می رسانیم.
مسیر تمرچین در جنوب آذربایجان  غربی قرار دارد و 
بخشی از کریدور بزرگراهی غرب کشور را شامل می شود.

مدیــرجهــادکشــاورزیپاکدشــتازآزادســازیبیش
ایــن از۲۰هــزارمتــرمربــعاراضــیمرغــوبکشــاورزی
شهرســتانباتخریب۴۰موردساختوســازغیرمجازخبر

داد.
حســن دالوند دیروز به خبرنگار ایرنا گفت: در اجرای 
تبصــره ۲ مــاده ۱۰ قانــون اصالحــی حفــظ کاربــری اراضــی 
زراعــی و باغــی و به دســتور دادســتان، ۴۰ مورد ســاخت و 

ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی پاکدشت تخریب شد.
او افزود: با تخریب این ساخت وسازهای غیرمجاز که 
عمدتا دیوار کشــی و در اراضی کشــاورزی روســتای عباس 
آبــاد لرنــی واقــع در بخــش شــریف آباد احداث شــده که با 
تخریب آن، ۲۰ هزار مترمربع از اراضی مرغوب کشــاورزی 

آزاد و به حالت اولیه بازگشت.
مدیــر جهــاد کشــاورزی پاکدشــت تاکیــد کــرد: جهــاد 
کشاورزی با قاطعیت با سودجویان و هرگونه ساخت وساز 
غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی برخورد می کند.
شهرســتان پاکدشــت بیــش از ۲۶ هــزار هکتار اراضی 
کشاورزی دارد که ۳ هزار هکتار آن بایر و ۲۳ هزار هکتار 

آن دایر است.
آزاد  قرچــک  کشــاورزی  اراضــی  مترمربــع  هــزار   ۵۵
شــد مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان قرچک نیز گفت: با 
تخریــب ۳۸ مــورد ساخت وســاز غیر مجاز احداث شــده در 
اراضی کشاورزی، ۵۵ هزار متر مربع از اراضی مرغوب این 

شهرستان آزاد شد.

علــی محمدحســینی اظهــار کــرد: تخریــب ایــن تعداد 
ساخت وســاز غیرمجــاز بــه اســتناد تبصره یــک و ۲ ماده ۱۰ 
قانــون حفــظ اراضی کشــاورزی در اراضی کشــاورزی بخش 
مرکــزی قرچــک صــورت گرفت و با اجــرای آن ۵۵ هزار متر 

مربع زمین تصرف شده، آزادسازی شد.
او اظهار کرد: حکم تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز 
با حضور نمایندگان فرمانداری، نیروی انتظامی و دســتگاه 

قضایی اجرا شد.
مدیر جهاد کشاورزی قرچک گفت: این تغییر کاربری 
شــامل ایجــاد جاده، پی کنــی، تفکیک به قطعات کوچک تر 
و دیوارکشــی بــود کــه به صورت کامل قلــع و قمع و اراضی 

مرغوب کشــاورزی آزاد و به حالت اولیه بازگشت.
محمدحسینی افزود: عده ای از افراد سودجو با توجه 
بــه شــناخت نداشــتن افــراد از بافت شهرســتان، اقــدام به 
محصور کردن غیر قانونی اراضی کشاورزی می کنند و این 
اراضــی را بــا قیمــت گــزاف به فــروش می رســانند. او تاکید 
کرد : هر گونه ساخت وســاز غیرمجاز در اراضی کشــاورزی 
ممنوع اســت و در صورت مشــاهده با متخلفین برخورد و 

ساخت وسازهای غیر مجاز تخریب می شود.
مردم باید پیش از هرگونه ساخت وساز و یا خرید باغ 
ویال در اراضی کشــاورزی، کاربری آن را از جهاد کشــاورزی 
اســتعالم کننــد تــا متحمــل ضــرر و زیــان ناشــی از تخریــب 
نشــوند. شهرســتان قرچــک در ۳۰ کیلومتــری جنوب شــرق 

تهران واقع شده است.

پرداخــت از ایــالم اســتان گاز شــرکت مدیرعامــل
مطالباتســنواتی۱۳۱دهیاریاســتانمربوطبهسالهای

۱۳۹۸و۱۳۹۹خبرداد.
عبــاس شــمس اللهی در گفت وگــو بــا ایســنا بــا اعــالم 
اینکه بهســازی معابر و ترمیم آســیب های ناشــی از حفاری 
معابر روســتایی از ســوی شــرکت گاز از محل اعتبارات بند 
»د« و »ق« قانون بودجه پرداخت شده است، اظهار کرد: 
مطالبات ۱۳۱ روســتای اســتان ایالم به دهیاری ها پرداخت 

شد.
او با بیان اینکه به این تعداد روســتا بر اســاس میزان 
حفاری صورت گرفته بین ۵ تا ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت 
ریــال مطالبــات  بالغ بــر ۷۰ میلیــارد  افــزود:  شــده اســت، 

سنواتی دهیاری های سطح استان پرداخت شده است.
ایــن  کــرد:  یــادآوری  اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
و  مطلــوب  خدمات رســانی  ارائــه  منظــور  بــه  مجموعــه 
اســتفاده از انــرژی پــاک، جلوگیری از مهاجرت روســتائیان، 

محرومیت زدایی، جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و قطع 
درختان، کاهش آلودگی محیط زیســت ناشــی از اســتفاده 
از سایر سوخت ها، گازرسانی به روستاهای محروم و کمتر 
توســعه یافتــه را در راســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در 

دستور کار قرار داده است. 
در  گاز  درصــدی   ۱۰۰ نفــوذ  ضریــب  از  شــمس اللهی 
مناطــق شــهری و ۹۷ درصــدی در حــوزه روســتایی اســتان 
خبــر داد و گفــت: شــرکت گاز اســتان در طــول چنــد ســال 
اخیر تعداد زیادی از روســتاهای اســتان گازدار کرده اســت 
کــه میــزان حجــم عملیــات گازرســانی در اســتان و میــزان 
هزینه هــای تأمیــن اعتبــار شــده بــرای آحــاد مختلــف مــردم 

قابل لمس است.
او بــا بیــان اینکه تاکنون ۵۰۱ روســتا در اســتان گازدار 
شــده اســت، افــزود: شــرکت گاز ایالم برنامه هــای مختلفی 
برای گازدار شدن مناطق مختلف روستایی در دست اقدام 
دارد که انتظار می رود در کمترین زمان ممکن اجرایی شود.

برنامه توانمندسازی ۴۶ محله و ۱۳۰ روستای کمتر برخوردار هرمزگان 
آغاز می شود

تشکیل ۳8۰۰ پرونده تخلف صنفی سمنان در 8 ماه اخیر

۵ هزار میلیارد ریال برای مسیر دسترسی به مرز تمرچین
پیش بینی شد

۲۰ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی پاکدشت آزادسازی شد

خسارت  حفاری ۱۳۱ روستای استان ایالم پرداخت شد

اخبـــــــــــــــــار

مدیرکلبیمهســالمتلرســتانازتحقق۸۸درصدیطرح
نسخهنویسیونسخهپیچیالکترونیکدرایناستانخبردادو
اعالمکردکهازاولدینسخدستیبرایبیمهسالمتغیرقابل
پذیــرشاســتوتمامیموسســاتوســازمانهایطرفقــرارداد
بــابیمــهســالمتمکلــفبــهاجــرایکاملطــرحنسخهنویســیو

نسخهپیچیالکترونیکهستند.
نصرالــه صیــاد- لرســتان- شــاهدخت فتحی بیرانونــد در جمع 
خبرنگاران بیان کرد: طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک 
در اســتان لرســتان بــه عنــوان الزام قانونــی اســت و در قانون های 
باالدستی هم چون قانون پنجم و ششم به موضوع پرونده سالمت 

الکترونیک تاکید شده است.
او ادامه داد: یکی از اجزای پرونده سالمت الکترونیک تحقق 

طرح نسخه نویسی الکترونیک بوده و اکنون خوشبختانه به اهداف 
دسترسی پیدا کرده است.

مدیــر کل بیمــه ســالمت لرســتان عنوان کــرد: اجــرای برنامه 
نسخه نویســی و نســخه پیچی الکترونیــک مزایــای بســیار زیــادی 
همچــون صرفه جویــی در مصرف کاغذ، شفاف ســازی امــور، آمار و 
اطالعات و کاهش خطاهای پزشکی، افزایش سرعت و دقت دارد.
فتحی بیرانونــد در بخــش دیگــری از ســخنانش بیــان کــرد: 
از ابتــدای دی تمامــی موسســات و ســازمان های طــرف قــرارداد بــا 
بیمــه ســالمت بایــد اقــدام بــه اجــرای کامــل طــرح نسخه نویســی 
و نســخه پیچی الکترونیکــی کــرده و از دی بــه هیــچ عنــوان صورت 
حســاب های دســتی و غیرالکترونیک برای بیمه ســالمت غیرقابل 
پذیــرش اســت. او عنــوان کــرد: خوشــبختانه در مدت زمان شــیوع 

کرونا توانستیم بسیاری از خدمات نام را به صورت الکترونیک به 
مردم ارایه کنیم و این امر کمک زیادی به تحقق دولت الکترونیک 

خواهد کرد.
مدیر کل بیمه سالمت لرستان در ادامه با بیان اینکه ساکنان 
مناطــق حاشــیه ای فاقــد بیمــه بــه صــورت رایــگان تحــت پوشــش 
بیمه ســالمت قرار می گیرند، افزود: در راســتای حمایت از اقشــار 
کــم بضاعــت، بــی بضاعــت و آســیب پذیر افراد فاقد پوشــش بیمه 

به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سالمت قرار می گیرند.
فتحی بیرانونــد در بخــش دیگری از ســخنانش اظهــار کرد: از 
پزشــکان عمومی، داخلی، عفونی، اطفال، طب اورژانس، پزشــکی 
اجتماعــی در قالــب ســرانه دعــوت بــه همــکاری می شــود و افــراد 

می توانند به اداره کل بیمه سالمت مراجعه کنند.

معــاونمنابــعانســانیوتحقیقاتشــرکتآبوفاضالب
استاناصفهاناعالمکردکهازسال۱۳۹۰تاپایانسال۱۳۹۹ 
ارائــهپیشــنهادهایکارکنــانآبفــایاســتاناصفهــان۱۳برابــر

افزایشیافتهاست.
مجتبــی قبادیــان تصریح کــرد: در ســال ۱۳۹۰ تعداد ۳۵۲ 
پیشنهاد از سوی کارکنان ارائه شد در حالی که این رقم در پایان 

سال ۱۳۹۹ به بیش از ۴ هزار و ۴۳۵ پیشنهاد افزایش یافت.
او افــزود: در ســال ۱۳۹۰ســرانه پیشــنهادهای در آبفــای 
ارائــه  بــه  کارکنــان  ترغیــب  بــا  کــه  بــود  درصــد  اصفهــان ۱۸/. 
فعالیــت  ارتقــای  زمینــه  در  کاربــردی  و  ســازنده  پیشــنهادهای 
و خدمــات آبفــا ایــن رقــم در پایــان ســال ۱۳۹۹ بــه ۲/۲۶ درصد 

افزایش یافت. 
معــاون منابــع انســانی آبفــای اصفهــان بــا توجــه بــه ثبــت 
پیشنهادها در سال ۱۴۰۰ اعالم کرد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ 
بیش از ۲ هزار و ۱۲۹ پیشنهاد از سوی کارکنان در سامانه نظام 

پیشنهادهای آبفای استان اصفهان ثبت شده است.
قبادیــان بــا یــادآوری تدابیــری کــه در زمینــه افزایــش نــرخ 

مشــارکت کارکنان در دســتور کار قرار گرفته اســت، اظهار کرد: 
فراخوان های ایده ماهیانه با هدف مشــارکت حداکثری کارکنان 
در نظــام پیشــنهادها یکــی از ایــن تدابیــر بــود کــه در مجموع از 
ســال ۱۳۹۰ تــا پایــان شــهریور ۱۴۰۰ ، تعــداد ۱۱۵ فراخــوان ایده 

منتشر شده است.  
او افــزود: ایــن فراخوان هــا بــه صــورت ماهیانــه بــا طــرح 
موضوع مشخص در خصوص بهبود فعالیت های آبفا و به منظور 
مشارکت حداکثری کارکنان منتشر می شود که در پایان به قید 
قرعــه بــه چند نفر از همکاران در هر فراخوان هدایای غیرنقدی 

تقدیم می شود.
معــاون منابع انســانی آبفــای اصفهان برگــزاری کارگاه های 
آموزشــی آشــنایی با نظام پذیرش و بررســی پیشــنهادها را یکی 
دیگــر از راهکارهای افزایش ســرانه پیشــنهادها دانســت و بیان 
کرد: در چند سال اخیر ده ها کارگاه آموزشی در مناطق مختلف 
بــرای نیروهــای رســمی، قــراردادی، شــرکتی، حجمــی و... برگزار 

شده است.
قبادیــان افــزود: در ایــن دوره هــای آموزشــی کارکنــان بــا 

مباحثــی از جملــه ســبک های مدیریتــی، لــزوم ایجــاد تغییــر در 
فعالیت هــای روزمــره،  روش هــای ارائــه پیشــنهاد، ویژگی هــای 
پیشــنهاد، وظایــف دبیــر و دبیرخانه نظام پیشــنهادها، چگونگی 
بررسی و ارائه پاداش به پیشنهادهای پذیرفته شده و همچنین 
دالیــل رد پیشــنهاد و راه هــای اعتــراض و رســیدگی دوباره به آن 
آشــنا شــدند. او تصریح کرد: در  دوره های آموزشــی آشــنایی با 
نظام پذیرش و بررســی پیشــنهادها، کارکنان به صورت عملی و 
برخــط بــا مراحــل ثبــت، ویرایش و پیگیری پیشــنهاد در ســامانه 
نظام پذیرش و بررســی پیشــنهادها آشــنا می شــوند و اقدام به 

ارائه و ثبت پیشنهادهای خود می کنند. 
معاون منابع انسانی آبفای اصفهان نظام پذیرش و بررسی 
پیشنهادها را موجب تقویت حس مسئولیت پذیری و زمینه ساز 
بروز خالقیت و نوآوری دانست و خاطرنشان کرد: شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان از جمله شرکت های پیشرو و موفق در 
اســتقرار نظام پذیرش و بررســی پیشــنهادها در کشور به شمار 
می رود که از سال ۱۳۷۸ اقدام به راه اندازی این نظام در شرکت 

کرده است. 

اســتاندارفارسدرنشســتخبریبااصحابرســانهکه
بــارویکــرداقتصــادیباحضورسرپرســتمعاونــتهماهنگی
امــوراقتصــادیاســتانداریبرگــزارشــد،اظهــارکردکــهتوقع
اصلیایناســتکهدولتدرمســیرصحیحاقتصادیحرکت
کنــد،زیــرارســیدنبهاهــدافومقصــددرکوتاهمدتممکن

نیست.
محمدهــادی ایمانیــه بــا بیــان اینکــه در دیــدار بــا وزیــر 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی ۴ پروژه مهم این اســتان مورد تاکید 
قرار گرفت، افزود: احداث تاالر شــهر شــیراز تا ۳ ســال آینده، 
احداث کتابخانه شهرســتان ارســنجان، تکمیل موزه پاســارگاد 
و آغــاز عملیــات اجرایــی احداث بنیاد فارس شناســی در ســال 

جاری مورد تعهد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار گرفت.
او با بیان اینکه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
شــریک پروژه آزادراه شــیراز اصفهان محسوب می شود، ادامه 
داد: وزارت دفــاع در خصــوص اتمام قطعه هفتم پروژه آزادراه 
شــیراز-اصفهان و آغــاز ســاخت قطعه هشــتم کــه اولین قطعه 
از پروژه آزادراه شیراز-بوشهر است، قول همکاری داده است.
اســتاندار فارس با بیان اینکه ساخت پاالیشگاه میعانات 
شــیراز در صــورت تامیــن خــوراک و آب مــورد نیاز آغــاز خواهد 
شــد، گفــت: طــرح فــوالد غدیر نی ریــز، انتقال آب از ســیرجان 
بــا احــداث خــط آنتنــی از ســیرجان بــه قطرویه و تکمیــل پروژه 
راه آهــن گل گهــر بــه نیریــز که اکنــون ۷۰ درصد پیشــرفت دارد 

مورد پیگیری جدی قرار گرفته است.
بــا تاکیــد بــر اینکــه ســاخت ســد پارســیان کــه  ایمانیــه 
بعضــی از شهرســتان های غربــی فــارس را بهره منــد می کنــد، 
مــورد پیگیــری قــرار گرفتــه اســت، افــزود: در زمینــه تامین آب 
شهرســتان مرودشــت مقرر شــده اســت که آب مورد استفاده 
مجتمع پتروشــیمی به شــهر مرودشــت اختصاص داده شود و 

پساب فاضالب مرودشت به پتروشیمی منتقل شود.
او اظهــار کــرد: برقــی کردن و سریع الســیر شــدن راه آهن 

شــیراز-اصفهان و تالش برای رفع مشکالت کارخانه آی .تی.آی 
با جذب سرمایه گذاران توانمند و همکاری وزارت دفاع در حال 

پیگیری است.
اســتاندار فــارس بــا بیــان اینکه شــهرک صنعتی شــیراز با 
ظرفیــت حــدود ۲۰ درصــد فعالیــت می کنــد، تصریــح کــرد: اگر 
زمینــه فعالیت شــهرک صنعتی شــیراز با ظرفیــت کامل فراهم 
شــود؛ هیچ بیکاری در اســتان باقی نمی ماند؛ بنابراین باید بر 
این موضوع تمرکز داشــته باشــیم و مشکالت تولیدکنندگان را 

به سرعت رفع کنیم.
ایمانیــه بــا بیان اینکه بعضی افراد با اخذ مجوزهای اولیه 
زمین هــای شــهرک صنعتــی را در اختیــار می گیرند و با ســاخت 
ســوله، بــدون بهره بــرداری تولیــدی اقــدام بــه فــروش یــا اجاره 
دادن سوله ها می  کنند، گفت: باید این موضوع مدیریت شود 
تــا ســفته زمیــن در شــهرک صنعتــی تمام شــده و زمینــه رونق 

تولید را فراهم شود.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه راه انــدازی کامــل شــهرک صنعتــی 
شــیراز نیازمنــد تامیــن آب، بــرق و گاز مــورد نیــاز واحد هــای 
صنعتــی اســت، تصریــح کــرد: مصــرف آب و انــرژی در کشــور 
بســیار باالســت و برای ارائه  خدمت به بخش های تولیدی باید 

مدیریت مصرف در دستور کار همه مردم قرار گیرد.
اســتاندار فــارس ادامــه داد: حامــی جدی عشــایر غیور به 
عنوان قشــر مولد و مدافع کشــور هســتیم و برای پیگیری هر 
چه بهتر دغدغه های این قشــر، مشــاور عشــایر اســتاندار را از 

میان فرهنگیان عشایر انتخاب کرده ایم.
ایمانیــه بــا بیــان اینکــه جلســات مکــرر و منظمــی بــرای 
راه انــدازی کارخانه هــای بــزرگ فــارس و خــروج از رکــود برگــزار 
اقتصــادی  هماهنگــی  معاونــت  کــرد:  اظهــار  اســت،  شــده 
اســتانداری در حال تدوین برنامه اقتصادی اســتان برای دوران 
بعد از کروناســت و حمایت از بخش های آســیب دیده از کرونا 

را در دســتور کار قرار خواهیم داد.

رئیساتاقبازرگانی
خراسانشمالی:

مشکالتتعهداتارزی
صادرکنندگانهنوزمرتفع

نشدهاست
اعــالم شــمالی خراســان بازرگانــی اتــاق رئیــس
کــردکــهپیگیــریهــابــرایرفعمشــکالتتعهــداتارزی

صادرکنندگانهنوزبهنتیجهنرسیدهاست.
گفت وگــوی  شــورای  جلســه  در  پورآبــادی  ســعید 
بخــش خصوصی بــا دولت که دیروز در محل اســتانداری 
برگــزار شــد، بــا بیــان اینکــه یکــی از مهم تریــن مشــکالت 
صادرکننــدگان در ایــن اســتان رفــع تعهــدات ارزی اســت، 
اظهار کرد: پیگیری های خیلی زیادی در این رابطه صورت 
گرفتــه و قول هایــی در خصــوص حــل آن داده شــده، امــا 
هنوز مرتفع نشده است. او افزود: یکی دیگر از مشکالت 
صادرکنندگان در این استان بازگشت پول به داخل کشور 
اســت کــه بــه علت وجــود مســائلی همچون تحریــم و ... 
صادرکنندگان نمی توانند ارز حاصل از صادرات کاالی خود 

را به داخل کشور برگردانند.
رئیس اتاق بازرگانی خراســان شــمالی با بیان اینکه 
خراســان شــمالی بــا کشــور ترکمنســتان بیــش از ۳۰۰ 
کیلومتــر مــرز مشــترک دارد، ادامــه داد: هنــوز یــک معبر 
مــرزی و یــا بازارچــه مــرزی در ایــن اســتان بازگشــایی و 
راه اندازی نشــده و این در حالی اســت که تحقق این امر 

کمک شایانی به توسعه صادراتی استان خواهد داشت.
پورآبــادی تصریــح کــرد: ۱۶ اســتان مــرزی در کشــور 
وجــود دارد کــه همــه آن اســتان ها از مزیت معبر مرزی و 
بازارچه مرزی اســتفاده می کنند و این در حالی اســت که 

خراسان شمالی از آن محروم است.
او تاکیدکرد: برخی از مســیرها در این اســتان وجود 
دارد که فاصله خیلی کمی حتی تا ۲۶ کیلومتر با کشــور 
ترکمنســتان دارنــد که بازگشــایی یک معبــر ورود و خروج 

کمک زیادی به توسعه اقتصادی استان خواهد کرد.

استاندارفارس:توقعاصلی
ازدولت،حرکتدرمسیرصحیحاست

افزایش۱۳برابریارائهپیشنهادهایکارکنانآبفایاصفهاندردههاخیر

الزامیبودناجرایطرحنسخهنویسیالکترونیک
درلرستانازابتدایزمستان
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نامه بانک مرکزی به صرافی ها برای اعالم نیازهای جدید ارزی

بازگشت پُرقدرت شاخص بورس به مدار رشد

بررسی بورسی شدن رایتل 

بانــک مرکــزی در مکاتبــه ای بــا رئیــس شــورای عالــی 
کانــون صرافان ایران خواســتار اعالم نیازهــای جدید ارزی 

متقاضیان واقعی به بانک مرکزی شد.
بــه گــزارش ایســنا، بانــک مرکــزی اعــام کــرد: پــس از 
بازدید روز گذشته علی صالح آبادی از صرافی ها در میدان 
فردوســی و تاکید ایشــان بر آمادگی بانک مرکزی برای رفع 
مشــکات احتمالــی مرتبــط بــا فــروش ارز و تامیــن نیازهای 
ارزی مــردم؛ بانــک مرکــزی در مکاتبه ای مراتــب را به رئیس 

شورای عالی کانون صرافان ایران اعام کرد.

مــورخ  اطاعیــه  پیــرو  اســت:  آمــده  مکاتبــه  ایــن  در 
۰۶/۰۹/۱۴۰۰ و در راســتای پاســخ به نیاز واقعی متقاضیان 
ارز، خواهشــمند اســت بــه قیــد تســریع ضمن اخــذ نظرات 
مشــکات  و  مســایل  خصــوص  در  صرافــی  شــرکت های 
در ســرفصل های  ارز  فــروش  فرآینــد  بــا  مرتبــط  احتمالــی 
مصــارف خدماتــی اعامــی، مراتب به همــراه نیازهای جدید 
ارزی به درخواســت متقاضیان واقعی مورد تأیید آن کانون 
بــرای این بانک ارســال شــود تــا موضوع بررســی و اقدامات 

مقتضی صورت پذیرد. 

شــاخص کل بازار بورس چهارشــنبه، ۱۷ آذرماه با ۱۱ 
هزار و ۳۴۹ واحد افزایش، در جایگاه یک  میلیون و ۳۴۹ 

هزار واحدی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، در معامات چهارشنبه بیش از چهار 
میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون ســهم، حق تقــدم و اوراق بهــادار بــه 

ارزش ۳۳ هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنیــن شــاخص کل )هــم وزن( بــا ۲ هــزار و ۴۴۴ 
واحد افزایش به ۳۶۳ هزار و ۵۸۶ واحد و شــاخص قیمت 
)هــم وزن( بــا یک هــزار و ۵۳۸ واحــد رشــد بــه ۲۲۸ هــزار و 

۷۸۳ واحد رسید.
شاخص بازار اول، ۱۱ هزار و ۸۵۱ واحد و شاخص بازار 

دوم، ۱۱ هزار و ۷۲۲ واحد افزایش داشتند.
عــاوه بــر این در بیــن همه نمادها، ملــی صنایع مس 
ایران )فملی( با یک هزار و ۶۰۰ واحد، فوالد مبارکه اصفهان 
)فــوالد( بــا یک هــزار و ۴۶۵ واحــد، ایران خودرو )خــودرو( با 
یک هزار و ۲۳۷ واحد، شرکت سرمایه گذاری غدری )وغدیر( 
بــا ۷۹۲ واحــد، پاالیــش نفــت بندرعبــاس )شــبندر( با ۷۰۵ 
واحد، نفت و گاز پتروشــیمی تامین )تاپیکو( با ۵۷۰ واحد، 
پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با ۴۵۳ واحد، سایپا )خساپا( 
بــا ۳۳۷ واحــد، بانــک ملت )وبملــت( با ۳۲۶ واحــد و گروه 
بهمن )خبهمن( با ۳۱۳ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس 

داشتند.
در مقابــل معدنــی و صنعتــی گل گهــر )کگل( بــا ۷۰۰ 
واحــد، پتروشــیمی فنــاوران )شــفن( بــا ۴۷۲ واحــد، بانــک 
کارآفرین )وکار( با ۶۸ واحد، پلی پروپیلن جم )جم پیلن( با 
۵۶ واحد، پُست بانک ایران )وپست( با ۳۷ واحد و شرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با ۳۵ واحد با تاثیر 

منفی بر شاخص بورس همراه شدند.
شــرکت  نمــاد  چهارشــنبه  گــزارش،  ایــن  برپایــه 

ایران خــودرو  )شســتا(،  اجتماعــی  تامیــن  ســرمایه گذاری 
)خــودرو(، ملــی صنایــع مــس ایــران )فملــی(، پاالیــش نفت 
)فســبزوار(،  ســبزوار  فــوالد  پــارس  )شــبندر(،  بندرعبــاس 
گــروه بهمــن )خبهمــن( و فــوالد مبارکه اصفهــان )فوالد( در 

نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
گــروه خــودرو هم در معامات چهارشــنبه صدرنشــین 
برترین گروه های صنعت شــد و در این گروه یک  میلیارد و 
۸۳۷ هــزار برگــه ســهم بــه ارزش پنج هــزار و ۳۳۳ میلیارد 

ریال داد و ستد شد.

آخرین وضع شاخص فرابورس
واحــد   ۷۳ از  بیــش  چهارشــنبه  فرابــورس  شــاخص 
افزایــش داشــت و بر روی کانــال ۱۹ هزار و ۱۷۶ واحد ثابت 

ماند.
همچنین در این بازار یک میلیارد و ۳۹۵ میلیون برگه 
سهم به ارزش ۳۴ هزار و سه میلیارد ریال داد و ستد شد.
چهارشــنبه پتروشــیمی زاگــرس )زاگرس(، پتروشــیمی 
تندگویــان )شــگویا(، گــروه ســرمایه گذاری میــراث فرهنگی 
)ســمگا(، ســنگ آهــن گهرزمیــن )کگهــر(، فرابــورس ایــران 
)فرابورس(، ســهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پلیمر آریا 
ساســول )آریا(، بهمن دیزل )خدیزل( و تولید برق عســلویه 
مپنــا )بمپنــا( بــا تاثیــر مثبــت بــر شــاخص فرابــورس همراه 

بودند.
همچنیــن نمــاد تولیــد نیــروی بــرق دماونــد )دماونــد(، 
مدیریــت انــرژی امیــد تابــان هــور )وهور(، توســعه ســامانه 
نــرم افــزاری نگین )توســن(، ریل پرداز نوآفریــن )حآفرین(، 
پتروشیمی مارون )مارون(، نمادصنعتی مینو )غصینو(، کلر 
پارس )کلر( و شــرکت ســرمایه گذاری صباتامین )صبا( تاثیر 

منفی بر شاخص فرابورس داشتند.

مدیرعامــل اپراتــور ســوم جزئیــات تــازه ای از ورود 
رایتل به بازار ســرمایه اعالم کرد.

بــه گــزارش فــارس، یاســر رضاخــواه، دربــاره دالیــل 
تعویــق رایتــل در عرضــه اولیــه، گفــت: »تقریبــا از پایــان 
تابســتان ســال گذشته آماده حضور در بورس بودیم، اما 

بــورس آماده حضور ما نبود!«
وی افــزود: »ایــن روزهــا بــازار ســرمایه حــال خوبــی 
نــدارد. عرضــه یــک شــرکت جدیــد زمانــی که بــازار  منفی 
اســت، باعــث حرکــت نقدینگی هــا بــه ســمت ایــن عرضه 
جدید می شــود و امکان دارد بازار متاطم، فشــار جدیدی 
ســال  تابســتان  از  تقریبــا  بــورس  چالــش  کنــد.  تجربــه 

گذشته شروع شد.«
مدیرعامــل رایتــل اعام کــرد: » با وجود چالش های 
وجــود در ایــن بــازار، مــا جلســات پیش  پذیــرش را انجام 
داده ایــم و از طریــق هلدینــگ صبــا تامیــن، کــه هلدینــگ 
پیگیــری  را  فراینــد  ایــن  اســت  شســتا  ســرمایه گذاری 
می کنیــم. بــه مــا اعــام شده اســت، ظــرف دو-ســه هفته 
آینــده و قطعــا قبــل از یــک مــاه آینــده، جلســه هیــات 
پذیــرش بــورس رایتل برگزار می شــود. اگرچه باز این هم 
کافی نیســت. جلســه هیات پذیرش فقط می گوید رایتل 
صددرصد آماده ورود به بورس است و باز باید بایستیم 
و ببینیم که بازار سهام چه زمانی آمادگی این را دارد که 

رایتل را عرضه کنیم.«

منافع اقتصادی
وی بــا بیــان اینکــه ورود رایتــل بــه بــازار ســرمایه بــا 
هــدف ایجــاد منافــع اقتصــادی، انجــام می شــود، گفــت: 
»مــا می خواهیــم بــا بورسی شــدن رایتل منافــع اقتصادی 
بــرای ســهامدار ایجــاد کنیــم و ایــن منافع اقتصــادی را در 
ارائــه ســرویس ها و خدمــات جدیــد بــه مســتمری بگیران 
ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه کار گیریــم. عــاوه بــر این، 
از طریــق هم افزایــی بــا بدنــه وزارت رفــاه اقدامــات موثــر 

انجام دهیم.«
ایــن مدیــر عامل، عرضه رایتل به بورس را یک الزام 
اســتراتژیک دانســت و تاکیــد کــرد: » فکــر می کنــم رایتل 
تا یک ســال ونیم آینده به جایی می رســد که من اســمش 
را ســاحل آرامــش و ســکوی ثبــات می گــذارم و دیگــر از 
آن نقطــه رایتــل بــه عقــب بــاز نمی گــردد و رو بــه جلــو 
مــی رود. در آن مقطــع منابعــی وجود دارد که می توان در 
حوزه هــای مختلــف ســرمایه گذاری کــرد و حتمــا آن موقع 

شســتا و ســازمان تامین اجتماعی هم به کمک می آیند.«
تامیــن  ســرمایه گذاری  »شــرکت  گفــت:  رضاخــواه 
اجتماعــی، کســب وکارهای متنوعی دارد و ۹ هلدینگ در 
زیــر مجموعــه اش اســت. بــه نظر مــن یکــی از نقاطی که 
رایتل می تواند روی آن سرمایه گذاری کند، نه این فضای 
بســیار متراکــم و بــه قولی اقیانوس قرمز کســب وکارهای 
اســتارتاپی در حوزه ی B۲C اســت که می تواند به ســبک 
روز  آن  کنــد.  حرکــت   enterprise بیزینس هــای   B۲B
اگــر مــا در زیرســاخت ۵G  آمــاده باشــیم، شــاید اصــا 
smart factory و   تمرکــز را روی بیزینس هــای B۲B  و 
بیزینس هایی  که به آن اقیانوس آبی می گویند و اشباع 
بــه خاطــر وضــع ســهامدارش  نیســت، بگذاریــم. رایتــل 
می توانــد بــا اســتفاده از هم افزایــی با ســهامدارش در آن 

حوزه ها ارزش آفرینی زیادی برای صنعت کشــور کند.«

موانع ورود
ســکاندار رایتــل با اشــاره به یکــی از چالش های این 
شرکت خدمات ارتباطی برای ورود به بورس، ادامه داد: 
» مــا نمی توانیــم انتظــار داشــته باشــیم کــه ســهامداران  
بــا همــه چالش هایــی کــه بــا آن روبــرو هســتند، داخــل 
مجموعــه ســرمایه گذاری کننــد. امــا مطمئــن هســتیم که 

وقتی رایتل وارد بازار بورس شود، سهام رایتل با سرعت 
بــه مجموعه هــای خصوصــی، عمومــی واگــذار شــود و آن 
مجموعه های جدید سرمایه گذاری می کنند. از این طریق 

چالش ســرمایه گذاری رایتل برطرف خواهد شد.«
وی بــا اشــاره بــه تاثیــر افزایــش ســرمایه رایتــل بــر 
توســعه این شــرکت، گفــت: »بخش زیاد ســرمایه گذاری 
کــه در رایتل انجام می شــود، با تمام حمایت های شســتا 
از محــل عملیــات شــرکت و ســودآوری اخیر اســت و این 
امــر باعــث شــد شــرکت در دو ســال گذشــته در مســیر 
توســعه حرکت کند، هرچند آهســته ولی باعث افزایش 
تعداد مشــترکین و افزایش ترافیک شــود. در یک ســال  و 
نیم گذشــته ۶۰۰ تا از هزار ســایت شبکه رایتل در تهران  

به ۴G+  تبدیل شــده است.«
رضاخواه اعام کرد: »رایتل تنها اپراتوری اســت که 
بیش از نصفی از ســایت های آن هنوز ۳G اســت. ما در 
یک برنامه مشــخص دنبال این هســتیم که در ظرف یک 
ســال ونیم تــا دو ســال آینــده، رایتل ســایت ۳G نداشــته 
باشــد. همه ســایت های ما یا  ۴G یا  ۴G+ باشــد که این 
مــورد احتیــاج بــه ســرمایه گذاری دارد. امیدواریــم حضور 
ســهامداران جدیــد در ســازمان بــورس بــه مــا در جــذب 

ســرمایه برای این روند توسعه یاری برساند.«

معمای سودآوری
ایــن فعال حــوزه ارتباطات، با گره گشــایی از معمای 
ســودآوری اخیــر رایتــل، گفــت: »در اغلب نقاط ســاختار 
هزینــه را اصــاح و خیلــی از تامیــن کننده هــای خارجــی 
را بــا تامیــن کننده هــای داخلــی جایگزین کردیــم. درحال 
حاضــر پیشــرفته ترین زیرســاخت های IT را بــا یک-دهــم 
مدیریــت می کنیــم.  داخلــی  توســط شــرکت های  قیمــت 
ایــن صرفه جویی هــا کــه در هزینه های جاری ایجاد شــده 
اســت را با شــرکت های داخلی انجام دادیم و منافع های 
حاصــل از آن را در توســعه شــبکه صــرف کردیــم. واقعــا 
اگر کســی بخواهد به معمای توســعه در رایتل بپردازد و 
ببیند چگونه این معما حل شــد، شــاید سر نخ  آن همین 

نقطه باشد.«
وی تاکیــد کــرد: »مــا در دو ســال گذشــته یــک عــدد 
نزدیــک بــه ۶۰۰-۷۰۰میلیــارد تومــان از محــل منابــع خود 
شــرکت ســرمایه گذاری کردیــم. باید هم بدانیــد که رایتل 
بــه خیلــی از تامین کننده هایــش بدهــکار بوده اســت. در 
گذشــته عــاوه بــر زیان انباشــته مــا یــک بدهی انباشــته 
هــم داشــتیم. کــه خیلــی از بدهی هــا را دادیــم وهمزمان 

منابع مان را صرف توســعه کردیم.«
مدیرعامل رایتل، اثرگذاری برای مستمری بگیران را 
از جمله بزرگترین انگیزه های رایتل برای ورود به بورس، 
دانست و گفت: » عرضه رایتل در بورس نقدینگی برای 
ســهامدار مــا ایجــاد می کنــد. ســازمان تامیــن اجتماعــی و 
شســتا در طول ســال های گذشــته ســرمایه گذاری بســیار 
زیــادی در رایتــل انجــام داده بودنــد و این ســرمایه گذاری 
نه تنها ســودی برای این مجموعه، ســهامداران و متولیان 

اصلی اش نداشــت. بلکه زیان ده هم شده بود. 
مــا هــر روز بیــش از قبــل عاقه منــد هســتیم رایتل 
بــه  بتوانــد  و  شــود  صفــر  زیان انباشــته اش  و  ســودآور 
ســهامدارش ســود دهــد کــه درحــال حاضــر صددرصد آن 
در اختیار ســازمان تامین اجتماعی اســت. این امر انگیزه 

زیــادی به من و همکارانم می دهد.«
وی تاکید کرد: »یکی از دالیلی که ما دوست داریم 
ایــن اپراتــور در بــازار ســرمایه عرضــه شــود این اســت که 
رایتل در ادوار مختلف قیمت گذاری شده است و آخرین 
بــار اردیبهشــت ۱۴۰۰ بــود کــه در تجدیــد ارزیابی شســتا 
بــه عنــوان یکــی از دارایی هــای آن، درحقیقــت یک ارزش 

تازهای روی آن گذاشــته شد.«

اخبـــــــــــــــــار

نوســانات نرخ ارز همزمان با شــروع دور جدید مذاکرات 
برجــام نشــان می دهد که دشــمنان از طریــق بازارهای فردایی 
)هرات و ســلیمانیه( که از خارج از کشــور هدایت می شــوند، 
سعی دارند با ایجاد نوسان در بازار و قیمت سازی های کاذب، 

اهداف خود برای بی ثبات سازی اقتصادی را دنبال کنند.
در  ارز  نــرخ  افزایــش  ایرنــا،  روز چهارشــنبه  گــزارش  بــه 
معامــات یــک هفته گذشــته در حالــی اتفاق افتاده کــه انتظار 
می رفــت بــا اقدامــات دولــت ســیزدهم و بانک مرکــزی همچون 
افزایــش معامــات در بــازار متشــکل ارزی و افزایــش عرضــه 
حواله هــای ارزی در ســامانه نیمــا، قیمت هــا در بازار ارز مســیر 

کاهشی به خود بگیرد. 
بازار متشکل ارزی که وظیفه کشف قیمت ارز را بر عهده 
دارد یکی از بازارهای مهم در تعیین نرخ ارز در کشور بوده و در 
دولت سیزدهم با توجه به اهمیت کنترل نرخ ارز، معامات در 
این بازار عمق بیشتری یافته است. به این صورت که به گفته 
رئیــس کل بانــک مرکــزی از ابتدای امســال تاکنــون ۱.۳ میلیارد 
دالر معامات در این بازار انجام شــده که در مقایســه با دوره 
مشابه سال گذشته ۳.۷ برابر شده است. عمده عرضه ارز در 
این بازار به گفته رئیس کل بانک مرکزی توســط صادرکنندگان 
انجام شــده اســت که نشــان می دهــد صادرکننــدگان به عنوان 
یکــی از مهمتریــن مجــاری تامیــن ارز خــرد مورد نیاز کشــور، در 

این زمینه به خوبی عمل کرده اند. 
رشد ۳.۷ برابری معامات همچنین این موضوع را یادآور 
می شــود کــه کمبــود ارز باعــث نوســان قیمت در روزهــای اخیر 

نیست و متهم را باید جایی دیگر جست وجو کرد. 

از ســوی دیگــر حجــم عرضــه حواله ها در ســامانه نیما نیز 
رونــدی صعــودی دارد کــه نشــان دهنده ورود کافی ارز از ســوی 
صادرکنندگان و تامین همه نیازهای ارزی واردکنندگان اســت. 
اکنون به طور میانگین، روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون دالر در بازار 
رسمی نیما معامله می شود که حدود ۷۰ درصد بیشتر از مدت 

مشابه سال گذشته است.
این تحوالت مثبت در عرضه ارز که حاکی از پیشی گرفتن 
عرضه نسبت به تقاضاست، هم زمان شد با رشد قیمت ارز در 
روزهای اخیر که جای تامل دارد. در روزهای اخیر شاهد اعام 
قیمت هایــی بــرای نــرخ ارز در بازار فردایی و آزاد هســتیم که با 

واقعیت های بازار همخوانی ندارد.
نگاهی دقیق تر به وضعیت عوامل تاثیرگذار در قیمت ارز 
نشان می دهد که رد پای این قیمت سازی ها را باید در خارج از 
مرزها و در بازار فردایی کشورهای همسایه جست وجو کرد که 

توسط فضای مجازی پوشش داده می شود.

سایه بازارهای فردایی هرات و سیلمانیه 
بر بازار ارز

نقش بازار ســلیمانیه و هرات در تعیین کاذب و هیجانی 
نرخ دالر در کشــور به تحریم ایران و عدم امکان مبادالت دالر 
از کانال  بانک های خارجی در سال های گذشته باز می گردد. در 
ســال های گذشــته با توجه به حجم معامات ایران در امارات و 
ســهولتی که در ورود ارز از کانال صرافی های این کشــور وجود 
داشــت، برای ســال ها نرخ حواله درهم و میزان عرضه و تقاضا 

در صرافی های این کشور در معامات ارزی ایران اثرگذار بود.
امــا در ســال های اخیــر بــا توجه به محدودیت هــای نقل و 
انتقال ارز از طریق دوبی، بازارهای عراق و افغانستان به دلیل 
حجــم بــاالی مبــادالت تجــاری بــا ایــران تا حــد زیــادی جایگزین 
دوبــی شــدند. برخــی بازرگانــان و صادرکننــدگان ایرانــی درآمــد 
ارزی خود را به حساب  بانک های هرات و سلیمانیه واریز کرده 

و از این طریق واردات کاال انجام می شود. 
براساس این گزارش، دالالن در بازار ارز به منظور کسب 
ســود بیشــتر براســاس قیمــت فردایــی یا همــان بازار ســلیمانه 
و هــرات، نــرخ ارز را اعــام می کننــد، ایــن در حالــی اســت کــه 
افــراد معامــات خــود را با ریــال انجام می دهنــد و بدین ترتیب 

قیمت های کاذب شکل می گیرد.
با توجه به شــواهد و همچنین تاکید مقام نخســت بانک 
مرکــزی مبنــی بــر اینکــه مشــکلی در تامین ارز در کشــور وجود 
نــدارد و ایــن بانــک برنامه ریــزی الزم بــرای ایجــاد تعامــل بیــن 
صادرکننــدگان و واردکننــدگان بــرای عرضــه ارز را انجــام داده 
اســت، در روزهای آینده شــاهد توقف رشــد قیمت ارز خواهیم 
بود و توصیه می شود که افراد برای سرمایه گذاری در این بازار 

تحت تاثیر هیجانات و جریان سازی دالالن قرار نگیرند.
همچنیــن نظرســنجی ها نشــان می دهــد کــه ایــن روزهــا 
اقبــال مــردم بــرای ســرمایه گذاری در بــازار ارز به دلیل ریســک 
باال کاهش قابل توجهی داشــته اســت و افراد ترجیح می دهند 
در مشاغل خرد و کوچک، مسکن و بانک سرمایه گذاری کنند، 
اما برخی تحت تاثیر جوســازی ها برای خرید ارز به ســراغ بازار 

غیر رسمی می روند.

رئیس هیات مدیره شرکت بورس تهران گفت که با بررسی 
نقشه راه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تأمین مالی 
پروژه هــا و افزایــش تولید، این امید تقویت می شــود که دولت با 
به سرانجام رساندن پروژه های نیمه کاره، آغاز پروژه های حیاتی 

جدید را در دستور کار خود قرار داده است.
بــه گزارش روز ســه شــنبه ایرنا، به دنبــال تاش های صورت 
گرفته از سوی دولت سیزدهم به منظور بهبود وضعیت اقتصادی 
و نیز کاهش تورم در کشور، »سید احسان خاندوزی«، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در تاریخ ۲۵ آبان ماه از کلیت نقشه راه دو سال  

آتی برای رونق تولید رونمایی کرد. 
 نقشــه راه »رشــد غیر تورمی« دولت ســیزدهم در برخی از 
سرفصل ها شامل ضرورت ارائه برنامه رشد غیرتورمی، راهکارهای 
مهــار پایــدار تــورم و راهکارهای رشــد آفرینی و رونــق تولید تدوین 
شــد.  وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی در بنــد نخســت از بخــش 
»افزایــش پیش بینــی پذیــری اقتصــاد«، اســتفاده از ســازوکارهای 
بورس کاال برای تعیین قیمت و ارتقای شــفافیت و در بند ســوم، 
پوشش ریسک نوسانات قیمت مواد اولیه با ایجاد بازار معامات 

آتی را مطرح کرده است. 
همچنین در بخش دیگر نقشــه راه وزارت اقتصاد برای رشــد 
غیرتورمــی بــه تامیــن مالــی پروژه هــا و افزایــش تولیــد بــا ضمانــت 
صندوق توســعه ملی از طریق انتشــار سهام یا اوراق برای صندوق 
پروژه یا شرکت پروژه  در خصوص پیشران ها اشاره شده است که 
از نظر کارشناســان اجرایی شــدن آن می تواند تاثیر شــگفت آوری 

را در افزایش تولید و نیز اتمام واحدهای نیمه تمام داشته باشد.

تأمین مالی پروژه ها کار آسانی نیست
در ایــن زمینــه امیرتقــی خــان تجریشــی دربــاره »نقشــه راه 
غیــر تورمــی تولیــد« وزات امور اقتصــادی و دارایی به ایرنا گفت: با 
توجه به تحریم های ظالمانه و نیز عدم برنامه ریزی برای مدیریت 
یکپارچه پروژه ها در ســطح کان، اکنون بیش از یک هزار و  ٢٠٠ 
میلیارد تومان از انواع پروژه و مگاپروژه نیمه تمام در سطح کشور 
وجود دارد که عدم اتمام و بهره برداری از آنها عاوه بر تأثیر بر رشد 
منفی اقتصادی، موجب بیکاری بسیاری از شرکت ها و افراد خواهد 
شــد. وی بــا بیــان اینکه این اتفاقــات تبعات اقتصــادی و اجتماعی 
بسیاری را با خود به همراه خواهد داشت، گفت: تأمین مالی این 
پروژه ها و به بهره برداری رســاندن آنها می تواند خون تازه ای را در 
رگ هــای اقتصــاد ایــران تزریــق کند امــا در مقابل کســری بودجه و 
محدودیت های دیگر موجب شــده تا کاهش بودجه عمرانی و نیز 
تمرکز بر مسائل جاری موجب غفلت از تأمین مالی پروژه ها شود.
تجریشــی خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه بــا بررســی نقشــه 
راه وزارت اقتصــاد بــرای رشــد غیر تورمــی در خصوص تأمین مالی 
پروژه هــا و افزایــش تولیــد، این امید تقویت می شــود کــه دولت با 
به ســرانجام رســاندن پروژه های نیمه کاره، آغاز پروژه های حیاتی 

جدید را در دستور کار خود قرار داده است.
رئیس هیات مدیره شرکت بورس تهران اظهار داشت: امروزه 

تأمین مالی پروژه ها چندان کار آسانی نیست و در گذشته نیز این 
تأمین مالی فقط توسط بانک ها انجام می شد اما با توسعه ابزارها 
و نهادهای مالی طی دهه اخیر، روش های دیگری در بازار سرمایه 
در ایــن خصــوص از جملــه انتشــار انواع صکوک و اوراق مشــارکت 
در روش های مبتنی بر بدهی و نیز روش های مبتنی بر سرمایه 

توسعه پیدا کردند.
وی اظهــار کــرد: در ارتبــاط بــا تأمیــن مالــی پــروژه مبتنــی بــر 
ســرمایه، در ســال های گذشــته تأمیــن مالــی توســعه نیروگاهــی 
براســاس صنــدوق پــروژه صورت گرفــت که تجربه موفقــی بود اما 
به علت وجود برخی از ســختی ها و مشــکات فنی بخصوص در 
رویه های حسابداری این روند ادامه دار نشد و متأسفانه توسعه 
این نیروگاه، نخستین و آخرین صندوق پروژه بازار سرمایه تا این 

لحظه بوده است.

تأمین مالی از راه بازار سرمایه فرصتی جدید 
برای اتمام پروژه های نیمه تمام

تجریشــی خاطرنشــان کــرد: تأمیــن مالــی پروژه هــای مبتنــی 
بــر ســرمایه از راه بــازار ســرمایه فرصت های جدیــدی را برای اتمام 
پروژه هــای نیمــه تمام، طرح های توســعه و حتــی پروژه های جدید 
فراهــم می کنــد کــه می توان به جای انتشــار اوراق بدهی و کاهش 
هزینه های انتشار با سرمایه های سرمایه گذاران تأمین مالی پایدار 

و بلندمدتی را انجام داد.
رئیــس هیــات مدیــره شــرکت بــورس تهــران ادامــه داد: حال 
اینکه اگر تأمین مالی با ضمانت صندوق توســعه ملی انجام و به 
سرمایه گذاران چنین اطمینان خاطری داده شود که این طرح ها 
با بازدهی مثبت همراه خواهند بود، می توان شاهد اتفاقاتی مثبت 
از طریــق نقشــه راه غیرتورمــی بــود. وی با بیان اینکه شــرکت های 
ســهامی پروژه هم از این قاعده مســتثنی نیستند، گفت: هرکدام 
از وزارتخانه ها، شهرداری ها، نهادها و حتی شرکت ها می توانند 
پــروژه هــای زیــر بنایــی و روبنایــی خــود را در قالب این شــرکت ها 
تأمیــن مالــی کننــد تا طــرح های خــود را در حــوزه جــاده ای، ریلی، 
فرودگاهی، زیر ساخت، صنعتی با کمک بازار سرمایه به سرانجام 
برسانند. تجریشی با بیان اینکه وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی 
و همچنیــن وزارت صنعــت می تواننــد اقــدام به تامیــن مالی پروژه 
های خود در قالب یک شرکت پروژه یا صندوق کنند، گفت: تامین 
مالی پروژه های صنعتی از قبیل پتروشیمی، معدنی، فلزی یا حتی 
فنــاوری اطاعــات نیــز می توانند توســط شــرکت های پــروژه محور 

صورت بگیرد.
رئیــس هیــات مدیره شــرکت بــورس تهران گفــت: معتقدیم 
بــازار ســرمایه عــاوه بــر پتانســیل تأمیــن مالــی از طریــق اوراق از 
امکان جذب نقدینگی برای پروژه های مبتنی بر ســرمایه از طریق 
صندوق های پروژه، صندوق های زمین و ســاختمان و نیز شــرکت 
هــای ســهامی عــام پــروژه داراســت؛ بنابرایــن در صــورت توجــه به 
راه اندازی این صندوق ها، پروژه های بیشتر و متنوع تری را می توان 

به سرانجام رساند.

رئیس هیات مدیره شرکت مطرح کرد: اتمام 
پروژه های نیمه تمام با کمک »نقشه راه غیرتورمی«

ردپای بازارهای فردایی سلیمانیه و هرات
در افزایش کاذب نرخ ارز

مدیر روابط عمومی 
سازمان بورس 

بیان کرد: برداشتن 
نخستین گام از 
اصالح قیمت ها

مدیــر روابــط عمومــی ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار گفــت کــه بــا توجــه بــه پیگیری هــای روزانــه 
ریاســت ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، نخســتین 
گام از اصــالح قیمت هــا برداشــته شــد و این فرایند 
بــه جــز صنعــت خــودرو در ســایر صنایــع هــم ادامه 

خواهد داشت.
بــه گــزارش روز چهارشــنبه ایرنــا، محمــد هادی 
نوشــت:  خــود  توییتــر  صفحــه  در  زاده  ســلیمی 
پیگیری هــای روزانــه رئیــس ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار از متولیان ســتاد تنظیم بــازار منتج به نتیجه 
شــده و بــا افزایــش حــدود ۱۸ درصــدی نــرخ خــودرو 

موافقت شد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ارزندگــی بــازار ســرمایه 
بیش از پیش خواهد شــد، افزود: این نخســتین گام 
است و این فرایند به جز در صنعت خودرو در سایر 

صنایع هم ادامه خواهد داشت.
بــه گــزارش ایرنــا، مطابــق آمارهــای منتشــره در 
ســامانه کدال بورس، مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد 
مجــوز  و  ایران خــودرو  محصــوالت  فــروش  نــرخ  در 
افزایش میانگین ۱۸ درصد قیمت محصوالت شرکت 

سایپا داده شد.
در ایــن زمینه بابک رحمانی، معاون بازاریابی و 
فــروش گروه صنعتی ایران خودرو نیز از آغاز فروش 
فــوری هفتگــی و افزایــش عرضــه محصــوالت، در پی 

اصاح قیمت ها خبر داد.
بازاریابــی  معــاون  کاظمــی،  همچنیــن حســین 
افزایــش  دنبــال  بــه   گفــت:  گــروه ســایپا  فــروش  و 
چنــد برابــری قیمــت نهاده هــای تولیــد و مــواد اولیــه 
نظیــر فــوالد، آلومینیــوم، مــس، محصــوالت پلیمــر، 
پتروشــیمی و ســایر مــواد اولیــه و نیــز قطعــات مورد 
نیــاز بــرای تولیــد خــودرو در ماه هــای اخیر کــه منجر 
بــه افزایــش چشــمگیر قیمــِت تمام شــده محصوالت 
و تحمیــل زیــان بــه ســهامداران خودروســازان شــده 
اســت، بهــای کارخانــه ســبد محصــوالت ســایپا از به  

طور متوسط ۱۸ درصد افزایش می یابد.
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شــش شــرکت ابزاری بانــک صــادرات در پنل 
تخصصی ســوپرمارکت مالی کیش اینوکس ۲۰۲۱، 
ظرفیت هــای خــود را بــرای تکمیــل زنجیــره خدمات 
بــه  بانــک صــادرات در حمایــت از صنعــت  مالــی 
ویژه شــرکت های پتروشــیمی در قالــب طرح جدید 

»پتروصاد« تشریح کردند.
صــادرات،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
بــا رونمایــی از طــرح جدیــد اعتبــاری »پتروصــاد« 
بانــک صــادرات در هشــتمین نمایشــگاه بین المللی 
بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و سیزدهمین 
نمایشــگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور 
در جزیــره کیــش، شــرکت های بیمه ســرمد، صرافی 
سپهر، کارگزاری بانک صادرات ایران، تامین سرمایه 
سپهر، پرداخت الکترونیک سپهر و گروه مالی سپهر 
صــادرات ایــران در یــک نشســت ویــژه آمادگــی خود 
بــرای تقویــت زنجیــره خدمــات مالــی بانک صــادرات 
ایــران را در ارائــه خدمــات تکمیلی برای شــرکت های 

پتروشیمی اعالم کردند.

بیمه سرمد آماده کاهش ریسک 
صنعت

بیمــه ســرمد در مراســم معرفــی  مدیرعامــل 

خدمــات ســوپرمارکت مالــی بانک صــادرات در حوزه 
رویــداد بیمــه بــا اشــاره بــه خدماتی که بیمه ســرمد 
در صنعــت بیمــه کشــور ارائه می دهــد، گفت: طرح 
»پتروصــاد« بانــک صــادرات رویــداد مهمــی بــود که 
در نمایشــگاه »کیــش اینوکس۲۰۲۱« معرفی شــد . 
مجموعه بیمه سرمد در این طرح هر جا کوچکترین 
ریسکی وجود داشته باشد، تالش خواهد کرد که با 
ارائه خدمات و حضور فعال، ریسک را کاهش دهد.
خدمــات  بــه  اشــاره  بــا  رشــنوادی  یعقــوب 
ســوپرمارکت مالــی بانــک صــادرات در بخــش بیمــه 
افــزود: مــا بــه فعــاالن صنعــت کــه بــا ریســک های 
مختلفــی روبــرو هســتند، اطمینــان می دهیــم که با 
کمک سایر زیرمجموعه های بانک صادرات، خدمات 
منحصــر به فــردی دریافت کنند. بیمه در کنار بانک 
و بــازار ســرمایه، مبنــا و اســاس اقتصــاد را تشــکیل 
می دهنــد. اگــر این ســه بخش اساســی، نقش خود 
را به درســتی ایفا کنند، فعالیت اقتصادی به شــکل 

موثری شکل خواهد گرفت.

عرضه شرکت های گروه مالی سپهر 
در بازار سرمایه

قائم مقام مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات 

نیــز در ایــن نشســت بــا ذکــر تاریخچــه تاســیس و 
پذیره نویســی آن در بــازار ســرمایه، افــزود: هــدف 
اصلی از تاســیس گروه مالی، خــروج بانک صادرات 
از بنگاه داری و رعایت الزامات قانونی، مدیریت موثر 
و تخصصی شرکت های سرمایه پذیر، تشکیل زنجیره 
ارزشــی منســجم در شــرکت ها و ایجــاد هلدینــگ 

تخصصی و اصالح ساختار شرکت ها بوده است.
عبــاس نعیمی اظهار کرد: برای تبدیل شــرکت 
از ســرمایه گذاری بــه هلدینگ های چند رشــته ای در 
ســال ١٤٠٠برنامه ریــزی شــده اســت تــا شــرکت های 
زیرمجموعه بتوانند به مرور در بازار ســرمایه عرضه 

شوند.

تنوع خدمات پرداخت الکترونیک 
سپهر

مدیرعامــل پرداخــت الکترونیک ســپهر نیز در 
بخش اول نشســت تخصصی معرفی ســوپرمارکت 
مالــی بانک صــادرات ایران، برای ارائه انواع خدمات 
پرداخت الکترونیک و مشارکت فنی و سرمایه گذاری 
به صورت برد برد با مشتریان حقوقی و شرکت های 
فعــال در بــازار ســرمایه بــه ویــژه شــرکت های حوزه 
نفت، گاز و پتروشــیمی اعالم آمادگی کرد و گفت: 

پرداخــت الکترونیــک ســپهر بــا بکارگیــری خدمــات 
ارزش افــزوده و از طریــق ســرویس های ویــژه بــه 
مشــتریان کالن بانــک صــادرات، این حــوزه را تحت 

پوشش قرار خواهد داد.
بابک رهنماپور با بیان اینکه بزرگترین مشتری 
شــرکت، بانک صادرات است، افزود: خدمت رسانی 
بــه بانــک و مشــتریان و شــرکت های طــرف  قــرارداد 
بانــک در اولویــت پرداخــت الکترونیــک ســپهر قــرار 
دارنــد. بــه همین منظور مجموعه اقدامــات ویژه به 
صــورت تولیــد نرم افزارهــای خــاص بــرای مشــتریان 
ویژه در سه سال گذشته در دستور کار قرار داشته 

است. 
رهنماپــور همچنیــن مزیت هــای اســتفاده از 
درگاه های پرداخت اینترنتی IPG و کیف پول سپهر 
را تشــریح کــرد و افــزود: اکنــون بیــش از ٨٠٠هــزار 
نفــر از کیــف پول ســپهر این شــرکت در اپلیکیشــن 
صــاپ بانــک صــادرات اســتفاده می کننــد. از طریــق 
API و بــا اســتفاده از یــک روش برد برد و کم هزینه 

امــکان پیاده ســازی ایــن نرم افــزار برای شــرکت ها از 
سوی پرداخت الکترونیک سپهر وجود دارد و تمامی 
مســئولیت های حقوقــی و امنیتــی آن را بــه عهــده 

می گیریم.

خدمات کارگزاری بانک صادرات 
در »پتروصاد«

معاون عملیات بازار کارگزاری بانک صادرات 
در ایــن نشســت کارگــزاری را بــازوی اجرایی بانک 
صادرات در بازار سرمایه توصیف کرد و گفت: در 
طــرح بزرگ »پتروصاد« بانک صادرات، به عنوان 
کارگــزار بازارگــردان در کنار تامین ســرمایه ســپهر 
به شرکت ها پس از سرمایه گذاری و تامین منابع 
برای رسیدن به تولید، خدمات ارائه خواهیم کرد.
بانــک  کارگــزاری  داد:  ادامــه  افســر  محمــد 
صــادرات آمادگــی دارد در قالب طرح »پتروصاد« 
کــه  حقوقــی  شــرکت های  و  متقاضیــان  بــرای 
محصــول  از  ریــال  میلیــارد  ٥٠هــزار  ســقف  تــا 
شــرکت های تامیــن مالــی شــده خریــداری کننــد، 
خدمــات ویــژه بــورس کاال ارائــه کند و تســهیل گر 

دریافت تسهیالت   آنها از بانک صادرات باشد.
کارگــزاری  ایــن  راهبــرد  داد:  ادامــه  او 
همــواره رعایــت الزامــات قانونــی و تــالش بــرای 
فرهنگ ســازی فعــاالن بــازار ســرمایه بوده اســت. 
در بخــش آموزش این تالش ها بســیار چشــمگیر 
)٧٦٠٠میلیــارد  ١٠درصــد  تاکنــون  و  اســت  بــوده 
ریال( فروش سهام عدالت از طریق این کارگزاری 

صورت گرفته است.

مدیریت وجوه ارزی »پتروصاد« 
در صرافی سپهر

صــادرات  بانــک  ســپهر  صرافــی  مدیرعامــل 
نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه طــرح جدیــد 
اهــداف  گفــت:  صــادرات  بانــک  »پتروصــاد« 
صادراتــی شــرکت های پتروشــیمی بــه طــور جدی 
دنبــال می شــود و شــرکت صرافــی بانــک صادرات 
بانــک  مجموعــه  شــرکت های  از  یکــی  به عنــوان 
صــادرات، نقش مدیریت وجوه را به عهده خواهد 

داشت.
محمودرضــا گشــاده رو افــزود: تــالش خود را 
بــه کار خواهیــم گرفــت تــا در کشــورهای مقصــد 
صادراتــی، شــرایط انتقــال وجوه را فراهــم آوریم. 
به محض ورود ارز به حســاب مشــتری در کشــور 
مقصــد، حســاب ارزی مشــتری در داخــل کشــور 
بســتانکار شــده و بــا جابجایــی آنی ایــن وجوه به 
حســاب او، صادرکننــده مــا از این بابــت اطمینان 

خاطر خواهد داشت.
مزیــت  پتروصــاد  طــرح  در  داد:  ادامــه  او 
دیگــر مــا رقابتــی بودن نــرخ مبادالت ارزی اســت 
و ریســک بلوکه شــدن وجوه در خارج از کشور را 
نیز صرافی بانک صادرات ایران پوشش می دهد.

صرافــی  شــرکت  کــرد:  اظهــار  گشــادرو 
بانــک صــادرات بــا حمایــت بانــک کمــک مطلوبــی 
بــر  عــالوه  و  کــرده  صادرکننــده  شــرکت های  بــه 
شــعب خــارج از کشــور بانــک در مناطق اوراســیا، 
ایجــاد  بــا  اســت  توانســته  لبنــان  و  خلیج فــارس 
بانــک در آنجــا  شــرایط الزم در کشــورهایی کــه 

شعبه ندارد، نقش شعبه را به عهده بگیرد.

»پتروصاد« به خانواده بانک صادرات پیوست

بــه گفتــه مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان، 
ذوب آهــن بــا اســتفاده از تمــام ظرفیــت تولیدی 
خــود قــادر به تامین بخشــی از نیاز ارزی کشــور 

است.
به گــزارش معدن نیوز، منصور یزدی زاده با 
تشــریح وضع فعلی ذوب آهن اظهــار کرد: اکنون 
ذوب آهــن  در  تولیــد  ظرفیــت  از  تــن  ۸۰۰هــزار 
مســکوت مانده اســت که برای ایجــاد چنین خط 
تولیــدی بــا زیرســاخت های آن حداقــل بایــد یــک 
میلیــارد دالر ســرمایه گذاری کــرد. او با بیان اینکه 
از دولــت نــه پول میخواهیم نــه وام کم بهره بلکه 
می گویم یک پتانسیل و ظرفیت تولیدی خوبی در 
ذوب آهن اســت که با ایجاد زیرســاخت صادراتی 
بــرای آن می توانــد کمــک حال خوبی بــرای دولت 
تمــام محصــوالت  داد:  ادامــه  باشــد،  و جامعــه 
تولیدشده در ذوب آهن قابلیت صادر کردن دارد 
کــه ارزش محصوالت تولیدی بــا نرخ امروز بیش 
از یــک میلیــارد و ۲۰۰تــا ۳۰۰میلیــون دالر اســت 
مشــروط بــه اینکــه قیمــت کک و ذغــال به حالت 
عــادی برگــردد کــه در ایــن حالــت قــادر بــه تزریق 
۹۰۰میلیــون دالر تــا یک میلیــارد دالر ارز مرغوب 
بــه کشــور خواهیــم بــود. او با بیان اینکه هشــت 
درصــد فــوالد کشــور از ســوی ذوب آهــن تامیــن 
می شــود و لذا تخصیص تنها شــش درصد سنگ 
آهــن معــادن کشــور بــه ذوب آهــن یک خواســته 
منطقــی اســت، ادامه داد: ذوب آهن ســنگ آهن 
را نه برای صادر کردن و نه واسطه گری می خواهد 
بلکــه بــرای اشــتغال پایدار و افزایــش تولید و باال 
بــردن ســطح معیشــت کارکنان خــود می خواهد. 
یزدی زاده از دولت جدید خواســت شــش میلیون 
تن مواد آهن دار که عمدتا ســنگ آهن دانه بندی 
چه درشت دانه و ریزدانه باشد از جمله کنسانتره 
و گندلــه را در اختیــار ذوب آهن قرار دهد، گفت: 
ذوب آهــن بــر خــالف دیگــر شــرکت ها بــه دنبــال 
توسعه افقی و تولید محصوالت با ارزش افزودنی 
را  توســعه عمــودی شــرکت ها  او  اســت.  باالتــر 
نگران کننده دانست و بیان کرد: اگر شرکتی امروز 
با تکیه بر منابع داخلی کشور  سرمایه هنگفتی را 

بکار بگیرد و اقدام به راه اندازی کارخانه کند، باید 
نگــران بــود که قادر بــه اســتفاده از تمام ظرفیت 
تولیــدی در بــازار داخلــی و خارجــی اســت و ایــن 
ضعف بزرگی است. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
افزود: ذوب آهن با قدمت بیش از ۵۰سال هنوز 
نتوانسته به ظرفیت اسمی خود دست یابد و اگر 
از تمــام ظرفیــت تولیــدی خــود بهــره ببریم قطعا 

سود ۲هزار میلیارد تومانی را تحقق می بخشیم.
در  ســربار  هزینه هــای  بــودن  بــاال  بــه  او 
ذوب آهــن اشــاره کــرد و گفــت: بــا بهره گیــری از 
روش پی سی آی سرانه تولید افزایش می یابد و 
به تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر دست 
می یابیــم محصوالتــی کــه تاکنــون وارداتــی بــوده 
است. یزدی زاده گفت: با دست یابی به تکنولوژی 
تولید ریل، شــاهد باز شــدن دریچه های بسیاری 
در حــوزه تولیــد محصوالت دیگر بودیم. او بحران 
آب و کمبود مواد اولیه را دو چالش اصلی و پیش 
روی ذوب آهــن اعــالم کرد و گفت: آب یک بحران 
ملی است که وضع آن در استان اصفهان ویژه تر 
است و امیدواریم با برنامه های که در دستور کار 

دولت ومسئوالن استانی است، رفع شود.

 احداث تصفیه  خانه با ظرفیت 
۸۵۰ میلیون متر مکعب

یــزدی زاده گفــت: ذوب آهــن بدنبــال اجرای 
پــروژه تصفیــه خانه با ظرفیــت ۸۵۰ میلیون متر 
مکعــب اســت کــه بتواند بخشــی از پســاب های 
داخلــی کــه بــرای آبیاری درختــان به کار مــی رود 
به انضمام پســاب های شــهرهای اطراف از جمله 
ایمــان شــهر، فالورجان و روســتاهای همجوار آن 
و زرین شــهر تصفیه و تا ســه سال آینده کمترین 
برداشــت را از آب خام داشــته باشد و مشکل بی 
آبــی را رفــع کنــد. مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهان 
ادامه داد: وضع ذوب آهن اگر چه آرمانی نیست و 
هنوز خیلی جای کار دارد اما حکم کوه یخی است 
که تنها یک هشتم آن از سطح دریا بیرون است 
و در دیــد عموم قــرار دارد و توانمندی عظیمی در 
داخل آن است که به مرور بروز و ظهور می کند.

بانــک  مدیرعامــل  شمســی نژاد،  سیدســعید 
قرض الحســنه مهــر در جلســه شــورای مدیــران این 

بانک، برخی از برنامه های خود را اعالم کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک قرض الحســنه 
مهر، سیدسعید شمسی نژاد، مدیرعامل این بانک در 
جلسه شورای مدیران این بانک که با حضور اعضای 
هیأت مدیره، مدیران ســتادی و اســتانی برگزار شــد، 
بخشی از برنامه های خود را برای توسعه بانک تبیین 

کرد.
شمسی نژاد با اشاره به راهبردهای هشت گانه 
تدویــن  گفــت:   ،۱۴۰۴ افــق  بــرای  بانــک  برنامــه 
سیاســت های اعتبــاری مبتنــی بــر طراحــی ابزارهــای 
جدیــد در حــوزه قرض الحســنه، توســعه شــفافیت 
ســازمانی و ارتقــای جایــگاه بانکــداری قرض الحســنه 
نــزد ذی نفعــان و پژوهش محــوری در تصمیم ســازی، 
تصمیم گیری و تدوین برنامه های عملیاتی سه مورد 

نخست است که باید مد نظر قرار گیرد.
بــا اشــاره بــه ضــرورت اســتفاده  او در ادامــه 
به کارگیــری  توســعه  بانکــداری،  نویــن  ابزارهــای  از 

فناوری های نوین را راهبرد چهارم برشمرد.
بانــک قرض الحســنه مهــر گفــت:  مدیرعامــل 
طریــق  از  بانــک  خدمــات  دریافــت  از  مانع زدایــی 
توســعه  فرآیندهــا،  و  روش هــا  استانداردســازی 
برنامه های وفاداری و ماندگاری مشــتریان در ســپهر 
خدمــات بانــک، افزایــش درآمــد و مدیریت هزینه ها 
و در نهایت چابک ســازی ســاختار، ارتقای هماهنگی 
ســازمانی و توانمندســازی کارکنان دیگــر راهبردهای 

برنامه مذکور به شمار می روند.
شمســی نژاد بــا اشــاره به اینکــه خداوند توفیق 
داد مجدداً در یک بانک قرض الحسنه توفیق خدمت 
پیدا کردم، گفت: در سال های قبل اعتقاد زیادی به 
توســعه بانک های قرض الحســنه وجود نداشــت؛ اما 
اکنون ثابت شده بانک های قرض الحسنه توانسته اند 
موفقیت زیادی کســب کنند، تعدد وام های بسیاری 
داشــته باشــند، خدمات بانکــی را بــه دورافتاده ترین 
نقاط کشور برسانند و همچنین همه جامعه را از آثار 
و بــرکات شــبکه بانکــی برخوردار کننــد. او ادامه داد: 
خوشبختانه تیم مدیریتی جوان و باانگیزه ای در بانک 
قرض الحســنه مهــر ایــران فعالیت می کننــد. در بین 

۳۰۰۰نفــر از کارکنــان بانک مهر ایران حدود ۵۰۰نفر 
در حــوزه فنــاوری اطالعــات تحصیــل کرده اند که این 
ظرفیت بســیار مناســبی برای یک بانک است. برخی 
ســازمان ها از دانــش چنین افــرادی بی بهره اند و باید 
آن را با پرداخت هزینه باالتری دریافت کنند، اما در 
این بانک چنین ظرفیتی وجود دارد. مدیرعامل بانک 
قرض الحسنه مهر اظهار کرد: تا جایی که امکان دارد 
بایــد از ظرفیــت نیــروی انســانی خود بانک اســتفاده 
کرد و به نیروی انسانی بانک امکان رشد داده شود. 
اجازه دهیم آن دسته از کارکنان بانک که ایده هایی 
دارنــد، رشــد کننــد. اعضــای هیــأت مدیــره بــا جرأتی 
داریم که ریسک آن را می پذیرند. او در ادامه گفت: 
ســرلوحه کارهای من اســتفاده از نظر همه کارکنان 
اســت. فاصله ای از نظر ســمت های سازمانی بین ما 
وجود نخواهد داشت. بهترین پیشنهادات و نظراتی 
کــه بــه فرآیندهای داخلــی بانک کمــک می کند، باید 
مد نظر قرار گیرد. فردی که در شعبه یا ستاد است 
و بــا مســائل مواجهــه مســتقیم دارد، بهتــر می تواند 
آسیب شناســی کــرده و راهکار ارائه کنــد. افرادی که 
برای حل مسائل راهکار و پیشنهاد ارائه کنند، قطعاً 

مورد تشویق قرار خواهند گرفت.
شمسی نژاد اظهار کرد: سعی می کنم به بحث 
آمــوزش در همــه فرآیندهــا توجــه کنــم. نیروهای ما 
به طــور ســاالنه آموزش هــای دوره ای را گذرانده انــد، 
اما کنون باید تخصصی تر و پیشــرفته تر به آن توجه 
کنیم. چه ایرادی دارد که نیروهای نخبه ما به خارج 
از کشــور اعــزام شــوند تــا آمــوزش ببیننــد؟ مثــالً بــه 
کشورهای همچون مالزی و کشورهای حاشیه خلیج 
فارس اعزام شــوند تا دوره های آموزشــی را بگذرانند 
و با ســازوکار فعالیت بانک های اســالمی آن ها آشنا 

شوند. ما در حوزه آموزش محدودیتی نداریم.
بانکــداری  حــوزه  در  خوشــبختانه  گفــت:  او 
و  گرفتــه  صــورت  مطلوبــی  کارهــای  الکترونیکــی 
بسترســازی مناســبی انجــام شــده اســت. قطعــاً اگر 
بخواهیم فشــار کاری روی کارکنان را کاهش دهیم، 
چــاره ای جــز اجــرای فرآیندهــای دیجیتالــی نداریــم. 
امیــدوارم توســعه در ایــن بخــش را بــا قــوت انجــام 
دهیــم. بایــد کاری کنیــم کــه در اســتفاده از خدمات 
غیرحضوری، مشوق های بیشتری دهیم تا مشتریان 

ترغیب به اســتفاده از این ابزارها شــوند. حمایت از 
حــوزه فنــاوری اطالعــات بانــک در عالی تریــن ســطح 
خواهــد بــود. این ها بــه معنای تعطیل کردن شــعب 
نیســت، شــعب هــم بــه ســهم خودشــان فعالیــت 
می کنند، اما باید کاری کنیم فشار روی کارکنان کمتر 
شود. مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر افزود: رشد 
این بانک مدیون قرض الحســنه است. اگر این بانک 
تجــاری بــود، چــه تفاوتــی بــا دیگــر بانک ها داشــت؟ 
آثــار و بــرکات قرض الحســنه روز بــه روز در جامعــه 
بیشــتر نمایان می شــود. با این حال نســبت منابعی 
کــه در دو بانــک قرض الحســنه وجود دارد یا نســبت 
منابــع حســاب های قرض الحســنه کل کشــور، عــدد 
کمــی اســت. این مســئولیت مــا را دوچنــدان می کند 
تا منابع قرض الحســنه رشــد پیدا کند. او اظهار کرد: 
در اواخر دهه ۱۳۶۰حدود ۶۰درصد سپرده های مردم 
قرض الحســنه بــوده اســت. اکنــون ایــن عدد بــه ۵تا 
۶درصد رسیده است. این نشان می دهد ما افق های 
بزرگ تری داریم و باید بیش از پیش تالش کنیم. در 
خیلی از نقاط نتوانسته ایم مردم را با قرض الحسنه و 
بانکداری خرد آشنا کنیم. رویکرد ما باید این باشد از 
کارمزد ثابت خارج شویم و به سمت کارمزد خدمات 
برویم. این تغییر پارادیمی اســت که باید به ســمت 

آن حرکت کنیم.
شمســی نژاد گفت: از دوستان متبحر در حوزه 
فقهی و قرض الحسنه استفاده می کنیم. ما باید بانک 
نخســت شرعی و اسالمی ایران باشیم. خوشبختانه 
این طــور بوده، اما باید شــاخص های بزرگ تــری را در 
ایــن حــوزه کســب کنیم. افق هــای روشــنی را در این 
بانــک می بینــم، تیــم مدیریتــی در این مــدت کارهای 
خوبی در این بانک انجام داده اند. همه شاخص های 
مالــی بســیار خــوب بــوده و بایــد نقاطی کــه قابلیت 
توســعه بیشــتر دارد، رشــد یابــد. او ســخنان خــود را 
این گونــه جمع بنــدی کرد: امید کــه با کمک مدیران و 
کارکنــان و بــه برکــت جــای مقدســی که بــرای آن کار 
می کنیــم دســتاوردهای مناســبی را داشــته باشــیم. 
مدیران استانی و ستادی نکات و پیشنهادات خود را 
برای بهبود عملکرد بانک ارائه کنند. سعی می کنیم با 
تشکیل کمیته های تخصصی به سمت شاخص های 

مختلف موارد مختلف گام برداریم.

مدیرعامل: ذوب آهن قادر به تامین بخشی 
از نیاز ارزی کشور است

اعالم برنامه های مدیرعامل جدید بانک قرض الحسنه مهر

اختصاص 404 میلیارد ریال 
تسهیالت بانک ملی

برای لرستان
بانک ملی با نگاه پشتیبانی از قطب های اقتصادی 
اســتان ها، بیــش از 4۰4میلیــارد ریــال تســهیالت بــه 

بخش های تولیدی لرستان پرداخت کرده است.
شــرکت  ملــی،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
نوردکاران بروجرد فعال در زمینه ساخت فلزات اساسی 
قیمتی و فلزات غیرآهنی، بیش ترین سهم از تسهیالت 
بانــک ملــی را در میــان ســایر واحدهــای تولیدی اســتان 
بــه خــود اختصاص داده و با دریافــت ۲۵۰میلیارد ریال 
تســهیالت، بخــش مهمــی از نیــاز کشــور بــه محصوالت 

فوالدی را تامین می کند.
دهکــده گردشــگری و ســالمت مخمل کوه لرســتان 
و شــرکت داروســازی بهداشــتی دکتر جهانگیری نیز در 
ردیــف دوم اعتبــاری و تســهیالت دریافتــی از بانک ملی 
قرار دارند که سهم قابل قبولی را در توسعه گردشگری 

و همچنین صنایع دارویی استان ایفا می کنند.
مجتمــع دانش بنیان خرمان، شــرکت اقلیم ســازان 
کاســیت، پرواربنــدی نعمــت امرایــی، شــرکت ســپینود 
شــرکت  و  بروجــرد  فــوالدکاران  شــرکت  الیگــودرز، 
داروســازی اکســیر بروجــرد از دیگــر واحدهــای تولیــدی 
هســتند کــه فعالیــت خــود را بــا اعتبــارات و تســهیالت 

بانک ملی رشد داده اند.
بانــک ملــی در مجموع ۴۰۴میلیــارد و ۵۰۰میلیون 
ریــال تســهیالت در ۶ماه نخســت امســال بــه بنگاه های 
تولیــدی و اقتصــادی اســتان لرســتان پرداخــت کــرده که 
امیــد مــی رود بتوانــد گامــی در راســتای جهــش تولیــد و 

رونق اشتغال هموطنان عزیز ایران زمین باشد.

تعاونگران در صدر 
دریافت کنندگان

خدمات تخصصی
بانک توسعه تعاون

تبییــن  بــه  تعــاون  توســعه  بانــک  مدیرعامــل 
برنامه هــای بانــک بــرای توســعه خدمات بــه تعاونگران 
صــدر  در  تعاونگــران  کــه  کــرد  عنــوان  و  پرداخــت 
دریافت کنندگان خدمات تخصصی این بانک هستند.

تعــاون  توســعه  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
حجت الــه مهدیــان اظهــار کــرد: تعاونگــران از اهمیــت 
بانــک  عملیاتــی  و  راهبــردی  برنامه هــای  در  ویــژه ای 
برخــوردار هســتند و تــالش شــده اســت محصــوالت و 
خدمــات بانک در راســتای تامیــن نیازهای مالی و بانکی 

این بخش مهم اقتصادی باشد.
او بــا اشــاره به مهمترین محورهــای همکاری میان 
بانک و معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفــت: معاونــت تعــاون جایــگاه راهبــردی بــرای نظارت، 
محســوب  تعاونگــران  از  حمایــت  و  سیاســت گذاری 
می شــود و راهبردهــا و برنامه هــای بانــک بــا توجــه بــه 
سیاست های ستاد وزارتخانه در موضوع تعاون به اجرا 

در می آید.
مدیرعامــل بانــک توســعه تعــاون گفــت: بــا حضور 
آقــای مســکنی در جایــگاه معــاون تعــاون وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی و توجــه ویــژه ایشــان بــه بخــش 
تعــاون، ایــن همکاری هــا در ســطوحی گســترده قابــل 

انجام است.
مهدیــان افــزود: تامیــن مالی تعاونی های مســکن، 
تامین مالی طرح های مصوب ســفرهای اســتانی، تامین 
مالی جهت توسعه کارآفرینی و حفظ اشتغال تعاونی ها 
از طریق حمایت از تعاونی های صاحب برند، حمایت از 
تعاونی هــای تکمیــل کننده زنجیــره ارزش و تعاونی های 
نیــاز تولیدکننــدگان و تعاونی هــای مســتقر در  تامیــن 
تعاون شــهرها، اختصاص تســهیالت ســرمایه در گردش 
بــه تعاونی هــای برتــر ملــی و اســتانی، اختصــاص خــط 
اعتبــاری ویژه تعاونی های توســعه و عمران شهرســتان، 
اعطای تســهیالت قرض الحسنه ویژه تعاونی های بانوان 
بــه عنــوان برخی محورهــای همکاری بــا معاونت تعاون 

مطرح است.
مهدیــان در ادامــه بــه گســترش همکاری هــا بــا 
اتحادیه هــای شــرکت های تعاونی اشــاره کــرد و گفت: 
رســته های  در  تعاونگــران  نمایندگــی  تشــکل ها  ایــن 
بــا  هماهنگــی  و  دارنــد  عهــده  بــر  را  شــغلی  متنــوع 
اتحادیه هــا می توانــد کمک زیادی بــه وضع کنونی نیاز 
تعاونی ها به خدمات بانکی و سفارشی سازی خدمات 
تخصصــی مطابــق نیــاز مشــاغل حاضــر در اتحادیه ها 

منجر شود.
او افــزود: بانــک توســعه تعــاون تالش کرده اســت 
تــا در بــازار تعاونی هــا اعم از فروش محصوالت و تامین 
نیاز واحدها نقش تسهیلگر بانکی را ایفا کند و چنانچه 
نیازمنــد  اقتصــادی  مناســبات  پیشــبرد  در  اتحادیــه ای 
حضــور بانــک برای اطمینان بخشــی به جریان معامالت 
باشــد، ایــن بانــک بــه همــراه شــرکت های تخصصی زیر 

مجموعه می توانند این نقش را ایفا کنند.
مهدیــان در ادامــه از انعقــاد تفاهم  نامه با اتحادیه 
مرکــزی تعاونی هــای مصــرف کارگران ایــران، اتاق تعاون 
ایــران، اتحادیــه سراســری تعاونــی هــای تولیدکننــدگان 
فرش دســتباف شــهری، شــرکت تعاونی مصرف شــهید 
منصور ســتاری )شــمس( و بنیاد تعاون زندانیان کشــور 
یــاد کــرد و گفــت: این نهادهــا از مهمتریــن ارکان بخش 
تعاون به شــمار می روند و ســابقه همکاری بانک با این 
تعاونگــران طوالنــی بــوده اســت و در مقطــع کنونی نیز 
ارائه خدمات تخصصی و اعتباری به تعاونگران می تواند 
در ارتقــای ســطح تولیــد و اشــتغال بخــش تعــاون مثمر 

ثمر واقع گردد.

اخبـــــــــــــــــار


