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بانک مرکزی این هفته با تاکید بر استمرار جذب 
نقدینگی، با اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق 
بازخرید معکوس به مبلــغ ۳۰ هزار میلیارد ریال 

اقدام کرد.
پس از انتشار اطالعیه ۲۰ خردادماه مبنی بر برگزاری حراج 
فروش مدت دار اوراق مالی اسالمی دولتی در عملیات بازار باز، 
دو بانک ســفارش خرید اوراق مالی اسالمی دولتی در قالب 
توافق بازخرید معکوس )ریپوی معکوس( را تا مهلت تعیین شده 
)ســاعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰( و مجموعًا 

به ارزش ۹۲ هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی ارسال کردند.
با توجه به پیش بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار 
بین بانکی، موضع عملیاتی این بانک در این هفته، استمرار جذب 
نقدینگی بود. براین اساس بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار 
بــاز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد 

ریال با سررسید ۷ روزه با حداکثر نرخ ۱۸ درصد مبادرت کرد.
نکته قابل توجه این اســت که معامالت مربوط به سررسید 
قراردادهــای توافق بازخرید معکوس هفتــه قبل به ارزش 
۶۳.۹ هزار میلیارد ریال، در روز دوشنبه )۲۴ خردادماه( انجام شد.

افزون بر عملیات بــازار باز، در هفته منتهی به ۲۴ خردادماه 

امســال، بانک ها و موسســات اعتباری در هفــت نوبت از 
اعتبارگیری قاعده مند در مجموع به ارزش ۱۸۲.۲ هزار میلیارد 

ریال استفاده کردند.
همچنین در این دوره، مبلغ ۱۴۹.۳ هزار میلیارد ریال از ریپوی 

انجام شده در قالب اعتبارگیری قاعده مند سررسید شد.
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند در روزهای 
شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده مند )دریافت اعتبار با 
وثیقه از بانک مرکزی( مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی 
اسالمی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف داالن 

)۲۲ درصد( استفاده کنند.
همچنین در هفته منتهی به ۲۴ خردادماه سال جاری، مبلغ 
۱۳۲.۴ میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی دولتی متعلق به بانک 

مرکزی توسط کارگزاری این بانک در بازار ثانویه فروخته شد.
شایان ذکر است بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی 
مــورد نیاز بازار بین بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت 
هفتگی اجــرا می کند. موضع عملیاتی ایــن بانک )خرید یا 
فروش از طریق ابزارهای موجود( بر اساس پیش بینی وضعیت 
نقدینگی در بازار بین بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار 
بین بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطالعیه در سامانه 

بازار بین بانکی اعالم می شود.
متعاقب اطالعیه مزبور، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
می توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین بانکی، 

نسبت به ارسال  سفارش ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه 
بازار بین بانکی اقدام کنند.

عملیات بازار باز، در واقع فعالیتی است که در آن بانک مرکزی 

با خرید و فــروش گروه خاصی از اوراق بهادار موجود، تالش 
می کند تا اهداف سیاستی خود در کنترل حجم پول موجود در 
اقتصاد را اجرا کند. در این بازار سه عضو نقش اصلی دارند؛ بانک 

مرکزی، دولت و بانک ها.
عملکرد این بازار به این صورت است که بانک ها در پایان هر 
روز بــه دنبال کنترل میزان نقدینگی خود بوده که در صورت 
داشتن کســری باید به دنبال تزریق پول باشند و در صورت 

داشتن مازاد ذخایر، باید آن را تعدیل کنند.
نقش بانک مرکزی در این بازار این است که به عنوان عضو 
و مدیر بازار، مسوول اجرای امور است با خرید و فروش اوراق 
قرضه دولتی در بازار آزاد اقدام به کنترل نقدینگی در سیستم 
بانکی می کند و هم زمان با این عمل، رشد اقتصادی و کنترل 

تورم را نیز پیش می برد.
تا پیش از این بانک های کشور برای کنترل و تعدیل نقدینگی 
خود به بازار بین  بانکی مراجعه کرده و بر اساس نرخ سود بازار 
بین بانکی اقدام به تقاضا یا عرضه ذخایر خود می کردند. اگر 
بانکی با کسری ذخایر مواجه بود با مراجعه به بازار بین بانکی با 
تقاضای افزایش ذخایر، از بانک مرکزی تسهیالت گرفته و به 

این نهاد بدهکار می شد.

تفکر راهبردی در میان کارکنان بانک توسعه بانک مرکزی اقدام به بازخرید معکوس 3۰ هزار میلیارد ریال کرد
تعاون باعث تقویت نقش توسعه ای می شود

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: 
تفکر راهبردی مختص به الیه مدیریتی بانک 
نیست، بلکه کلیه کارکنان با دیدگاه راهبردی 
بــه تقویت نقش توســعه ای بانک کمک 

شایانی می کنند. 
امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک توسعه 
تعاون در جلسه با برخی معاونین استانها اظهار داشت: 
حجم باالیی از عملیات بانکی اســتانها صرف فعالیت 

توسعه ای و در راستای ایجاد آثار اجتماعی مثبت میان اقشار کم برخوردار جامعه می شود، و 
از این رو استخراج تراز اقدامات و شاخص های توسعه ای بانک در کنار تراز مالی بانک نشان 
دهنده عملکرد حقیقی بانک توسعه تعاون باشد. وی نهادینه شدن تفکر راهبردی میان همکاران 
را در تحقق اهداف توسعه ای بانک مهم بر شمرد و گفت: همه همکاران در سطوح اجرایی و 
راهبری با آگاهی از سیاست ها و راهبردهای بانک ؛ فرآیندهای اجرایی را در سطح شعب به 
گونه ای اجرا نمایند، که نقش آفرینی بانک در طرح های ملی و اعطای تسهیالت توسعه ای 

به نحو مناسبی محقق گردد.
عصارزاده به نقش مهم معاونین استانها در پیشبرد برنامه های عملیاتی استانها اشاره نمود و 
گفت: در هر استان، با توجه به اندازه فعالیت استانها، بین یک تا سه معاون در مدیریت شعب 
استان مشغول بکار هستند، که راهبری بسیاری از مسائل اجرایی استان، تقویت توان تسهیالتی، 
حمایت و ارتقای سرمایه انسانی، مدیریت جریان منابع و مصارف و مدیریت نقدینگی از جمله 

مهم ترین ماموریت های آنها می باشد.
وی افزود: توفیق استان در تحقق برنامه ابالغی و ارتقای شاخص های مالی و بانکی تا حد 
زیادی وابسته به نحوه فعالیت معاونین استانها است و هر استانی در این جایگاه، حائز مزیت 
باشد، با نتیجه بهتری در عملکرد مواجه بوده است.وی با بررسی عملکرد بانک توسعه تعاون 
در شاخص های کالن گفت: رشد کمی تسهیالت و سپرده ها تا حد مناسبی محقق گردیده 

است، و عالوه بر رشد کمی شاخص ها، تاکید زیادی بر کیفیت و سرعت خدمات بوده است.
وی در ادامه به همکاران توصیه کرد مسئولیت پذیری و پذیرش جایگاه های جدید را فرصتی 
برای خدمت شایسته در عرصه های اقتصادی تلقی نمایند و ادامه داد: گرچه جابجایی های 
متعارف و چرخش های نیروی انسانی میان شعب و شهرها تا حدی همکاران را دچار زحمت 
می نماید، لیکن توجه به ایفای نقش ارزنده عزیزان در صحنه های اقتصادی و احساس وظیفه 
در این جنگ اقتصادی، می تواند به افزایش انگیزه همکاران در پذیرش نقش های جدید کمک 
شایانی نماید. در این جلسه سعید معادی معاون بازاریابی و استانها ،احمد محمدی مدیر امور شعب 
و استانها، هادی بخت یار رییس و محمد رضا ریگی معاون اداره کل راهبری استانها مطالب 
مهمی را در خصوص عملکرد استانها مطرح نمودند و حسن ابراهیم زاده و امید لطفی معاونین 
استان خراسان رضوی، قاسم عبداله زاده )معاون استان چهار محال و بختیاری(، کوروش ذوالعلی 
و ایوب مالیی زاده )معاونین استان کرمان(، حبیب فرجی )معاون استان لرستان(، یوسف قاسمی 
)معاون استان مازندران( و رحیم رسولی )معاون استان همدان( نقطه نظرات و دیدگاه های خود 

را در خصوص عملیات بانکی استانها مطرح نمودند.

 انتصاب مدیر جدید امور کنترل داخلی 
و بازرسی بانک آینده 

دکترمحمد فطانت، مدیرعامل بانک آینده، 
طی حکمی مهران فرهی کیا را به سمت مدیر 
امور کنترل داخلی و بازرسی بانک، منصوب 

کرد.
فرهی کیا پیش از این، در مدیریت امور مدیریت ریسک 

و مبارزه با پولشویی، مشغول به فعالیت بود.
پیــش از این عباس ابراهیم یزدی بیش از ده ســال 
تصدی این مسئولیت را بر عهده داشت که طی حکمی 

از سوی مدیرعامل به عنوان مشاور معاونت امور شعب و بازاریابی، منصوب شد.

 افتتاح بیست و ششمین مدرسه بانک اقتصادنوین
 در روستای صنوگان شهرستان کهگیلویه 

مدرسه 6 کالسه بانک اقتصادنوین در روستای صنوگان از توابع شهرستان 
کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح و تقدیم و کودکان و نوجوانان 

این روستا شد. 
آیین افتتاح این مدرسه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۰، با رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد ملی مقابله 
با کرونا و با حضور معلمان و دانش آموزان مدرسه، اهالی روستای صنوگان و جمعی از مسئوالن 
عالی استانی برگزار شد. این مدرسه بیست و ششمین مدرسه بانک اقتصادنوین است که در 
زمینی به مساحت یک هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال با مشارکت سازمان 
نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور احداث شده و با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱ میزبان 
کودکان و نوجوانان روستای صنوگان خواهد بود.همچنین تعداد ۱۴ مدرسه دیگر با مشارکت 
بانک اقتصادنوین در مناطق کمتر برخوردار کشور در اقصی نقاط کشور در دست احداث است 
که از این تعداد، هفت مدرسه در استان های کرمانشاه )دو مدرسه(، کرمان، لرستان، گلستان، 
آذربایجان شرقی و قم پیش از آغاز سال تحصیلی جدید افتتاح شده و پذیرای دانش آموزان این 
مرز و بوم خواهند بود. گفتنی است در مراسم افتتاح این مدرسه، مهرزاد نظری نیا، رئیس منطقه 

جنوب بانک اقتصادنوین به نمایندگی از این بانک حضور داشت. 

یک عرضه اولیه در راه است
امروز، بازار بورس تهران میزبان عرضه اولیه سهام شرکت گروه مدیریت 

ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری)نماد ومدیر( خواهد بود. 
در پنجمین عرضه اولیه سال جاری، تعداد یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون سهم معادل ۱۵ درصد 
از سهام شرکت »گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری« به عنوان پانصد 
و هشتاد و چهارمین شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
در بخش »سرمایه گذاری ها” گروه«سایر واسطه های مالی« و طبقه »سایر واسطه های مالی 
طبقه بندی نشده در جای دیگر« در فهرست نرخ های بازار دوم و در نماد » ومدیر » به شیوه 
ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد.در این عرضه اولیه حداکثر سهمیه هر نفر 
۱۰۰۰ سهم است که متقاضیان می توانند در بازه قیمتی ۲۸۰ تا ۲۹۹ تومانی ثبت سفارش کنند.   
بر این اساس میزان نقدینگی مورد نیاز در صورت مشارکت سه میلیون نفری، حدود ۸۹ هزار 
و ۷۰۰ تومان، درصورت مشارکت دو میلیون نفری حدود ۱۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان و درصورت 

مشارکت ۹۰۰ هزار نفری، ۲۹۹ هزار تومان خواهد بود.

شاه بیت اولویت های اقتصادی 
ادامه از صفحه یک

شرایط اقتصادی ما به گونه ای است که هم جزو اهم موضوعات قرار گرفته و هم برای مردم 
نقش تعیین کننده دارد ازاین رو انجام اقدامات کلیدی و اساســی و همچنین اصالح وضعیت 
موجود باید به عنوان اولویت دولت سیزدهم مدنظر قرار گیرد. این تصمیمات سخت و سنگین را 
باید دولت و رییس جمهور اتخاذ کنند و مبنای اصلی اش این است که منافع بلندمدت مملکت 
به منافع کوتاه مدت دولت، رییس جمهوری و حتی افکار عمومی ترجیح داده شود. اگر در دولت 
سیزدهم، اتفاقات کوتاه مدت اولویت پیدا کند و  منافع بلندمدت به پای نتایج به نسبت مطلوب 

کوتاه مدت فدا شود، وضع موجود به مراتب وخیم تر و حساس تر خواهد شد.
ایجاد رشد اقتصادی اشتغال زا اولین اولویت اقتصادی دولت بعدی باید باشد؛ فرصت پنجره 
جمعیتی طی دو دهه گذشته باز شده بود اما تبدیل به تهدید امنیت ملی شد. در این دو دهه بیش 
از ۱۷ میلیون نفر وارد جمعیت در سن کار شده اند اما تنها برای سه میلیون نفر شغل خالص 
ایجاد شد.قطعا اولویت اول اقتصادی دولت آینده باید ساماندهی اقتصاد آن هم به سمت اقتصاد 
پایدار باشد، در غیر اینصورت با چالش های بسیار شدیدی مواجه خواهیم شد. در اقتصاد پایدار 
باید شاخص های اقتصادی معرفی شوند، یعنی رئیس جمهور آینده در ابتدا باید به توسعه پایدار 
توجه کند و بعد به سمت شاخص های اقتصادی و تثبیت آن برود و در پایه پولی و نرخ بیکاری ها 
ثبات ایجاد کند.دولت آینده باید ارتقاء رفاه عمومی مردم را در دستور کار قرار دهد و برنامه ریزی 
برای آن داشته باشد تا قدرت خرید مردم بهبود یابد. تجربه های بین المللی قبلی حکایت از آن 
داشت که روش پرداخت یارانه نقدی روش مناسبی نیست همچنین ما با تجربه هم به این 
نتیجه رسیدیم که این روش مناسب نیست،بنابراین باید نحوه پرداخت یارانه ها را از شکل نقدی 
به شیوه ای غیر نقدی تغییر دهیم.در جهت مبارزه با کاهش ارزش پول ملی حتما باید تولیدات 
داخلی را تقویت کرد و کاالیی غیر ضروری و با ارزی بری فراوان را وارد نکرده و مصرف نکنیم.

شاه بیت اغلب اولویت های مطرح شده ، مهار تورم و ایجاد اشتغال است. علت انتخاب این دو 
مقوله این است که حل این دو موجب برطرف شدن چندین مساله و پدیده منفی در اقتصاد 
خواهد شد. نرخ بیکاری در شرایطی کاهش می یابد که تولید رونق داشته و نرخ سرمایه گذاری 
رشد مطلوبی داشته باشد. در کنار آن تورم زمانی مهار می شود که نرخ ارز و نقدینگی کنترل شده 
باشد. کنترل نقدینگی به این معنا است که بانک مرکزی و دولت توانسته با انضباط پولی و مالی 
از افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی جلوگیری کند. بنابراین مهمترین مولفه اساسی 

در اقتصاد ایران امروز تورم و بیکاری است.

اخبار کوتاه 

رئیس ســازمان بورس گفت: قیمت دارایی ها نسبت به تورم 
انتظاری و انتظارات فعاالن اقتصادی از آینده شکل می گیرد از این 

رو استفاده از لفظ حباب برای بورس درست نیست.
محمدعلی دهقان دهنوی در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در 
واکنش به اظهارات اعضای اتاق مبنی بر حبابی بودن بازار سرمایه اظهار داشت: 
مکرراً از واژه حباب درباره بورس استفاده می شود و دوستان دائم اشاره می کنند 
که حباب بورس تخلیه شد یا نشد. حتی زمانی که شاخص بورس روی ۲۰۰ هزار 
واحد بود دوستان نسبت به وجود حباب هشدار می دادند و هم اکنون که شاخص 
روی یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد ایستاده و نسبت به آن دوره چهار برابر افزایش 

یافته باز هم از واژه حباب استفاده می شود. که درست نیست.
رئیس سازمان بورس افزود: یکی دیگر از استدالل های نادرست نیز مقایسه 
رشــد بورس با رشد واقعی اقتصاد اســت. مثاًل اگر رشد اقتصاد سه درصد بود 
تولیدکنندگان حاضر بودند کاالها را ســه درصد گران کنند و یا اگر رشد منفی 
بود حاضر به کاهش بودند. که این استدالل هم درست نیست. وی تصریح کرد: 
وقتی درباره بورس یا به طور کلی قیمت دارایی ها حرف می زنیم در حال صحبت 
در مورد متغیر اسمی هستیم؛ مقایسه متغیر اسمی با یک متغیر غیراسمی نادرست 

است. قیمت دارایی ها تحت تأثیر عوامل زیادی قرار می گیرد.
دهقان دهنوی افزود: اگر در سال گذشته در انتخابات آمریکا ترامپ رأی می آورد 
و سیاست فشار حداکثری را دنبال می کرد امروز می گفتید ای کاش وقتی شاخص 
دو میلیون بود سهام می خریدیم تا ارزش دارایی هایمان نمی ریخت. البته اینکه 
اقتصاد ما وابســته به مسائلی همچون انتخابات آمریکا است خوب نیست اما 

واقعیت است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: قیمت دارایی ها نسبت به تورم انتظارات و انتظارات 
فعاالن اقتصادی از آینده شکل می گیرد. در ماه های ابتدایی سال گذشته انتظاراتی 

مبنی بر رسیدن نرخ دالر به اعداد باالیی شکل گرفته بود، وقتی این انتظارات 
هست نمی شود از لفظ حباب استفاده کرد. بلکه این موضوع یک واکنش عقالنی 
است و فقط افراد برای حفظ ارزش دارایی خود، دارایی نقد را به دارایی فیزیکی 
همچون سهام، طال و مسکن تبدیل می کنند که شاهد رشد در همه این بازارها 

هم بودیم.
وی افزود: به عنوان مثال کســانی با این انتظارات سکه را ۱۶ میلیون تومان 
خریدند و امروز نرخ ســکه به ۱۰ میلیون تومان رسیده یعنی حدود ۴۰ درصد 
کاهش یافته اســت؛ بورس نیز از زمان اوج شــاخص تا به امروز حدود ۴۰ تا 

۵۰ درصد ریخته است.
دهقــان دهنوی تصریح کرد: لذا اینکه واکنش فعاالن اقتصادی نســبت به 
انتظاراتی که از اقتصاد دارند را حباب بنامیم اشــتباه است. یک زمانی انتظارات 
فعاالن اقتصادی باال رفته و همین موضوع موجب افزایش قیمت دارایی ها شده 

است.
رئیس سازمان بورس در ادامه گفت: عامل دیگری که موجب واکنش بورس 
شد نرخ بهره بانکی بود. در هر جای دنیا وقتی نرخ بهره کاهش می یابد تمایل 

افراد به سمت بازار دارایی زیاد می شود.
وی افزود: کرونا، عدم تســهیالت دهی بانک ها و منابع مازاد بانک ها موجب 
کاهش نرخ بهره شده بود و پول به سمت بازار دارایی رفت. آیا این تجربه را در 
بازار مسکن نداشتیم؟ بازار مسکن نیز همیشه همین شکل بوده است. بنابراین 

انتظارات متغیر اسمی نباید به حباب تلقی شود.
دهقان دهنوی با بیان اینکه مردم از بورس اســتقبال کردند و همین موضوع 
موجب گســترش نقش بورس در اقتصاد کشور شد، اظهار داشت: تعداد قابل 
توجهی از همین مردم در زمان اوج قیمت ها در تیر و مرداد پارسال وارد بورس 
شدند و به دلیل تغییر شاخص دچار زیان شدند این موضوع برای ما دغدغه است 

و در آینده باید جلوی این اتفاقات را بگیریم.وی تاکید کرد: جبران بورس در خود 
ماهیت بورس است. شاخص بورس در سنوات گذشته نیز بارها ریزش داشته که 
البته به این شدت نبوده، در گذشته چه اتفاقی افتاد؟ اگر شاخص بورس به آن 
شاخص اوج خود برگردد یعنی ۸۰ تا ۹۰ درصد سود حاصل می شود که فرصت 

خوبی برای سرمایه گذاری است.
وی افزود: باید فرهنگ سازی کنیم و برای کسانی که روش های معامله کردن 
را در بورس بلد نیستند روش های غیرمستقیم را جایگزین کنیم که این روش های 
غیرمستقیم نیز شامل صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردانی می شود. طی 
پنج ماه گذشته ۲۴۰ درصد درخواست سبدگردانی داشتیم. همچنین ۱۲ مورد 

مجوز صادر کردیم.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه نهادهای مالی در بورس باید توســعه یابد، 
افزود: برای تأمین مالی یک مجوز داده ایم و چند مجوز در راه است. همچنین 
شرکت های مشاور نوع دوم را طراحی کردیم.وی افزود: بیش از ده سال بود که 
مجوز کارگزاری ها صادر نمی شد اما ما فرآیند صدور مجوز کارگزاری را کلید زدیم.
دهقان دهنوی گفت: اعتقاد من در بحث انحصار زدایی و افزایش فعالیت در بازار 

سرمایه از طریق توسعه نهادهای مالی است.
رئیس سازمان بورس گفت: پرسنل کارگزاری اجازه داشتند تا سقف ۲۵ میلیون 
تومان خرید و فروش کنند که این مساله موجب شده بود برخی از پرسنل با کد 
اشخاص دیگر خرید و فروش کنند. ما این سقف را برداشتیم و خرید و فروش 
را آزاد کردیم و برای جلوگیری از تخلف نیز خرید و فروش های انجام شده با کد 
پرسنل در سامانه ها ثبت می شود. ما همچنین صورت های مالی سازمان بورس را 

منتشر کردیم. میز صنعت را نیز تشکیل دادیم.
وی افزود: توسعه بازار سرمایه و ماهیت وجودی آن به بازار اولیه برمی گردد. 
بازار ثانویه یعنی محلی برای انتقال دارایی ها و ایجاد ســیگنال برای بازار اولیه. 
ارزش کشف قیمتی که در بازار ثانویه انجام می شود به سیگنالی است که به بازار 
اولیه می دهد. بازار اولیه یعنی پروژه های جدید، صندوق پروژه ها و عرضه اولیه ها 
که ما بحث عرضه اولیه را بازنگری می کنیم. همچنین دستورالعمل شرکت های 
سهامی عام مبتنی بر پروژه ها به زودی ابالغ می شود. متأسفانه مجریان ما نسبت 

به روش های تأمین مالی پروژه ها آشنا نیستند.
دهقان دهنوی با اشاره به قیمت گذاری دستوری گفت: قیمت گذاری دستوری 
ایجاد شد زیرا بسیاری از مدیران نسبت به سود سهامداران خرد حساسیتی ندارند. 
در حالی که این موضوع برای بازار سرمایه در اولویت است ما در قالب میز صنعت 

این موضوع را دنبال می کنیم تا پیام خود را به سیاست گذاران برسانیم.
رئیس سازمان بورس افزود: اگر نیروگاه های موجود بخواهند سیکل ترکیبی 
خود را کامل کنند ۷۵۰۰ مگاوات برق قابل تولید است. چرا در این حوزه سرمایه 
گذاری انجام نمی شود؟ در جواب باید گفت که نیروگاه هایی که به بورس آمده اند 
قیمت بازار نصف NAD آنهاست. در کشور ما برق ارزان است که البته بیشتر 
اوقات همین پول ارزان را هم نمی دهند. از این رو سرمایه گذار بخش خصوصی 

حاضر نیست سرمایه اش را به این بخش بیاورد.

ادامه از صفحه یک
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق عنوان می کند: حاال یک ظرفیت دیگر به نام صادرات 
داریم که کم هزینه ترین کاری است که می تواند اقتصاد کشور را نجات دهد، اشتغالزایی 
کند، ظرفیت های صنعتی ایجاد کند، رشد اقتصادی را بهبود بخشد و نرخ ارز را کاهش 
دهد.حسینی یادآور می شود: ما این ظرفیت را داریم که دو برابر رقم فعلی صادرات داشته 
باشیم. ۴۰، ۵۰ درصد ظرفیت های تولید در کشور خالی است. مشکل ما، بازار است. اگر 
کاندیداها می توانستند به درستی این موضوع را تشریح کنند و بگویند تعهد می دهیم که با 
تعامل با کشورهای منطقه و دنیا، صادرات را ظرف دو، سه سال دو برابر کنیم، به انتخاب 

مردم کمک می کرد.
محمد الهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز با اشاره به مهم ترین چالش های 
اقتصادی ایران می گوید: با توجه به این که ۱۰ سال است که نام گذاری های سال درباره 
اقتصاد، تولید و رفع موانع تولید است، باید تمرکز روی این بخش ها باشد. یعنی حمایت 
از تولید، رفع موانع تولید، رفع موانع زاید و دســت و پاگیر تولید، افزایش صادرات و رفع 
مشکالتی صادراتی، برطرف کردن موانع صادراتی، به نظر من موضوعاتی است که باید 

درباره آنها صحبت شود و رییس دولت آینده در برنامه های خود باید به آنها توجه کند.
الهوتی می افزاید: بر همین اساس، کاندیداها به نوعی باید بیان کنند که در حوزه صادرات 
چگونه می خواهند رفتار کنند و عدد ناچیز ۳۶ میلیارد دالری را طی ۴ سال به چه عددی 
می خواهند برسانند. از سوی دیگر، با چه روشی می خواهند تولید را حمایت کنند. آیا فقط 

سیاست حمایت از تولید، ممنوعیت واردات است یا سیاست ایجاد ارزش افزوده در تولید، یا 
افزایش راندمان و کارایی واحدهای تولیدی و کاهش هزینه های سربار؟

وی عنوان می کند: از سوی دیگر، کاندیداها باید بگویند چگونه در حوزه واردات می خواهند 
عمــل کنند که جلوی قاچاق حدود ۲۰ میلیــارد دالری را بگیرند. فقط ممنوعیت وارد 
که نمی تواند کمک کننده حمایت از تولید باشــد؛ چراکه ما شاهد این هستیم که واردات 
غیررسمی به شدت اتفاق می افتد. همه این ها باید به گونه ای ساماندهی شود و هزینه واردات 

منطقی شود که دیگر انگیزه ای برای قاچاق وجود نداشته باشد.
در همین حال، غالمرضا سالمی، اقتصاددان در خصوص مهم ترین رویکرد دولت بعد در 
حوزه اقتصاد با توجه به شرایط کشور، می گوید: ما یک مشکل اساسی در کشور داریم و آن 
هم تورم است. دلیل اساسی تورم، کسری بودجه است. هر زمان که رییس دولت بعد راهی 
را برای حل این مساله پیدا کند، آن زمان می توان یک گام جلو رفت. بقیه مسایل ممکن 
است تابع تورم و کسری بودجه باشند.این اقتصاددان می افزاید: دولت ما پرخرج و عیال وار 
است و هزینه های دولت سال به سال باالتر می رود. به نظر من اگر تحریم ها برداشته نشود، 

ما ساالنه ۴۰۰، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت، بنابراین باید بگوییم 
چگونه می خواهیم این مشکل را حل کنیم. اگر حل نشود، هیچ چاره ای جز این که از بانک 
مرکزی استقراض کنند، وجود ندارد. این موضوع هم بر نقدینگی می افزاید و تورم را باالتر 
می برد.ســالمی تصریح می کند: این دو مساله تورم و کسری بودجه را باید پاسخ دهند 
که چگونه می خواهند حل کنند؛ آن هم در دو سناریوی برداشته شدن تحریم ها و بقای 

تحریم ها. چراکه این امکان وجود دارد که تحریم ها برداشته نشود یا ناقص برداشته شود.
همچنین عبدالحمید انصاری، کارشناس اقتصادی می گوید: به نظر من بخش اساسی 
اقتصاد کشور در حال حاضر حوزه تولید و اشتغال است و مسایل دیگر، حتی حوزه مسکن 
باید در درجات بعدی قرار گیرد. این به معنای این نیست که حوزه های دیگر اهمیتی ندارد، 
اما در شرایط حاضر به عنوان یک امر فورس ماژور باید حوزه تولید و اشتغال مورد توجه 
قرار گیرد.وی می افزاید: اشتغال یک فعالیت سیستمی است و اصال فعالیت یک حوزه یا 
وزارتخانه خاص نیست. یک سیستم باید با یکدیگر کار کند تا خروجی آن، اشتغال باشد. 
در این سیستم، حوزه های مالیاتی، بیمه ای، دانشگاهی و... باید با مکانیزم های خاص خود، 
به فعالیت بپردازند و هدف گذاری شده، نیروی انسانی مناسب و متخصص را برای تولید 
مواد و مایحتاج مورد نیاز بازار تربیت کنند.انصاری متذکر می شود: در این مکانیزم به طور 
طبیعی خلق سرمایه و ثروت اتفاق می افتد. زمانی که خلق ثروت اتفاق بیفتد، پول دست 
شاغالن می آید و به این ترتیب، به طور طبیعی برنامه ریزی برای حوزه هایی مثل مسکن 

و معیشت فراهم می شود.

حمید کردبچه، عضو هیات علمی دانشــگاه الزهرا با اشاره به ضرورت رفع تحریم ها و 
پذیرفتن اف ای تی اف، می گوید: نمی توان انکار کرد که ریشه بسیاری از مشکالت اقتصاد 
کشور، تحریم های اعمالی بر ایران است و نمی توان بدون برنامه به مصاف آن رفت. ایران 
در حال حاضر، به عنوان کشــوری بدون درآمد ارزی مناسب و جذب سرمایه خارجی در 
ظرفیت ســازی برای رشد اقتصادی با مشکالت جدی مواجه است و نرخ رشد منفی یا 
بسیار ناچیز دارد.وی می افزاید: اگر تجربه کشورهای مالزی، کره جنوبی و چین را ببینیم، 
به اهمیت نقش سرمایه گذاری خارجی در ایجاد ظرفیت های باالی تولید و فعالیت های 
اقتصادی و جذب تکنولوژی برای تحقق رشد باال واقف می شویم. در شرایط فعلی که ما 
از منابع داخلی و سرمایه گذاری خارجی محروم هستیم.کردبچه متذکر می شود: به سبب 
تحریم ها، تولیدکنندگان ما به بازارهای جهانی دسترسی ندارند و با توجه به کوچک بودن 
بازارهای داخلی آنها نمی توانند از صرفه های مقیاس برخوردار شوند، کاندیداها باید بگویند 
برای این مشکل چه باید کرد؟ برای بهره وری در حد صفر کشور که سال هاست ادامه دارد 
چه برنامه ای دارند. بفرمایند بدون اصالح و ارتقای اقتصاد بین الملل کشور آیا می توانند این 

مشکالت را حل کنند. اگر بله، خوب چگونه و برنامه آنها چیست.
وی تاکید می کند: طرح موضوع ارتباط با دنیا به این معنای پذیرش ســلطه خارجی یا 
بی توجهی به توانمندی های داخلی نیست، اما اگر تولیدکننده ما بخواهد کاالی مقرون 
به صرفه ای را تولید کند، حتما باید با دنیا در ارتباط باشد، از تکنولوژی آنها استفاده کند 

تکنولوژی هم با سرمایه گذاری خارجی می آید.

انتظارات تورمی درباره قیمت دالر موجب رشد سال گذشته بورس شد

 چو دخلت نیست 
خرج آهسته تر کن!

رئیس سازمان بورس مطرح کرد؛

بانک مرکــزی از افزایش ۱۲ درصدی 
تســهیالت پرداختی بــه بخش های 

اقتصادی در فروردین ۱۴۰۰ خبر داد.
تســهیالت پرداختی بانک ها در فروردین ۱۴۰۰ 
به بخش های اقتصادی مبلغ ۱.۰۷۴.۸ هزار میلیارد 
ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 
مبلغ ۱۲۰.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۱۲.۶ درصد 
افزایش داشته است.سهم تسهیالت پرداختی در 

قالب سرمایه در گردش در همه بخش های اقتصادی طی فروردین ماه سال جاری مبلغ ۸۳۷.۹ هزار میلیارد 
ریال معادل ۷۸ درصد کل تسهیالت پرداختی است. سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش 
بخش صنعت و معدن در فروردین امسال، معادل ۲۶۲.۲ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 
۳۱.۳ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش همه بخش های اقتصادی مبلغ ۸۳۷.۹ هزار میلیارد 
ریال است. مالحظه می شود از ۳۱۶.۵ هزارمیلیارد ریال تسهیالت پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 
۸۲.۸ درصد آن مبلغ ۲۶۲.۲ هزار میلیارد ریال در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه 

و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است.
گفتنی است: همچنان باید در تداوم مسیر جاری، مالحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و 
همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری 
است به افزایش توان مالی بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیالت 
غیرجاری و بازگرداندن آن ها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در 
گردش تولیدی، پرهیز از فشار های مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه 

به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح های اقتصادی )ایجادی( توجه ویژه ای کرد.

بانک مسکن اعالم کرد که سقف مجموع انتقال وجوه) با مبدا حساب( بانک مسکن با 
بهره گیری از رمز یک بار مصرف تا ۱۰۰ میلیون تومان)یک میلیارد ریال( افزایش یافته 

است. 
بانک مسکن در یک اطالعیه سقف تراکنش ها در پایا و ساتنا، پرداخت اقساط و انتقال داخل بانکی را منتشر 
کرد. در این اطالعیه تاکید شده است که »با توجه به امکان اختصاص انواع رمز یکبار مصرف )رمزنما، پیامکی، 
دستگاه (OTP به حساب در درگاه همراه بانک و اینترنت بانک و ارتقای امنیت درگاه های مذکور و همچنین 
در راستای اجابت درخواست های متعدد مشتریان، شعب و مدیریت ها مبنی بر افزایش سقف های انتقال وجوه 
در این درگاه ها، سقف مجموع مبلغ انتقال وجه )با مبدأ حساب( در درگاه های الکترونیکی برای مشتریان حقیقی 
و حقوقی ایرانی، به صورت روزانه و با استفاده از رمز یکبار مصرف از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ مطابق بیشینه 
مجاز اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، به میزان ۱۰۰ میلیون تومان اعمال شده است.« 
در بخشی از این بخشنامه حداکثر میزان تراکنش انتقال وجه پایا ۱۰۰ میلیون تومان با رمز یکبار مصرف و 
۲۵ میلیون تومان بدون رمز یکبار مصرف گزارش شده است. انتقال وجه حسابی داخلی )مسکنی(و انتقال وجه 
ساتنا نیز روندی مشابه انتقال وجه پایا دارد. اما در پرداخت اقساط حسابی، چه با رمز یکبار مصرف و چه بدون 

آن، سقف انتقال ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
در این بخشنامه تاکید شده است که منظور بهره مندی مشتریان از امکان استفاده از سقف مزبور در هر یک از 
درگاه های اینترنت بانک و همراه بانک، ضمن افزایش حدود و یکسان سازی، سقف های جدید انتقال وجوه در 
درگاه های مذکور به تنظیم و افزایش یافته است. بدیهی است با توجه به اعمال سقف ۱۰۰ میلیون تومانی روی 
مبادالت اشخاص، انجام مبادله در هر یک از درگاه های الکترونیکی، سقف مجموع و حداکثر مبلغ قابل انتقال 
در سایر درگاه های الکترونیکی را متأثر خواهد ساخت. عالوه بر این موضوع، در این بیانیه تاکید شده است که 
مجموع سقف های انتقال وجوه بر اساس پارامترهای نوع مشتری )حقیقی/حقوقی(، نوع تراکنش )حسابی/
کارتی(، سن مشتری )زیر ۱۸ سال/ باالی ۱۸ سال(، نوع استفاده از حساب برای افراد حقیقی )عادی/تجاری(، 

دوره )روزانه/ماهانه( برای مشتریان الزم الرعایه بوده و بانک رأساً مجاز به اعمال سقف های باالتر نمی باشد.

بانک مسکن در یک اطالعیه با ارائه جزییات اعالم کرد : افزایش 12 درصدی تسهیالت پرداختی 
افزایش سقف تراکنش های بانک مسکنبه بخش های اقتصادی 

عضو هیات مدیره شرکت صرافی توسعه 
صادرات ایران، گفت: این شــرکت می 
توانــد ارز مورد نیــاز واردکنندگان را با 
مناسب ترین قیمت از سامانه نیما تهیه و 
آن را به مقاصد مورد نظر واردکنندگان در 

اقصی نقاط دنیا ارسال کند.
محمدعلی مناف زاده اظهار داشــت: در شرایط 
خاص فعلی و محدودیت هــای موجود، صرافی 

توســعه صادرات آمادگی دارد با برخورداری از شبکه کارگزاری گسترده، دغدغه فعاالن صادراتی از حیث 
نقل و انتقال و دریافت ارز حاصل از صادرات با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن را رفع نماید.

وی گفت: صرافی توســعه صادرات ایران به عنوان یکی از نماینده های بانک مرکزی در حوزه دریافت 
اسکناس و رفع تعهد صادراتی، آن بخش ازفرایند رفع تعهد ارزی را که با دریافت اسکناس ممکن است را 

برای صادرکنندگان فراهم کرده است.
مناف زاده افزود: این ظرفیت را داریم تا در عراق و افغانســتان و برخی دیگر از کشــورهای همسایه ارز 
حاصل از صادرات صادرکنندگان را به صورت اســکناس دریافت کرده و ما به ازای آن را در داخل کشــور 
به وی تحویل دهیم و یا در حساب مشتری منظور کرده تا از این طریق با طی مراحل قانونی، تعهد ارزی 

صادرکننده ایفا گردد.
قائم مقام شرکت صرافی توسعه صادرات با اشاره به تاکید همیشگی مدیریت بانک توسعه صادرات ایران 
در خصوص رفع چالش تبادل ارزی و ارائه خدمت به مشتریان، گفت: از آنجایی که کارمزد و حاشیه سود 
معامالت انجام شده برای این بانک در اولویت نیست، عمده تالش ما در صرافی توسعه صادرات ارائه خدمات 
بانکی درمحدودیت های تحریمی به فعاالن اقتصادی و به ویژه مشتریان بانک توسعه صادرات ایران است.

 ارسال ارز مورد نیاز واردکنندگان 
به اقصی نقاط دنیا 

با مشــارکت بانک ملی ایران مجتمع 
گردشــگری هلیا پارک در اســتان 

آذربایجان شرقی افتتاح شد. 
مراسم افتتاحیه مجتمع گردشگری هلیا پارک 
)بزرگ ترین پارک آبی شمال غرب کشور(  با 
حضور علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری، عادل غالمی 
رئیس اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی، 
محمدرضا پورمحمدی، استاندار و حجت االسالم 

و المسلمین تاج الدینی، نماینده مجلس شورای اسالمی و دیگر مسئوالن برگزار 
شد.

در  این مراسم مونسان، سرمایه گذاری مدیریت مجموعه پارک آبی را در زمینه 
توسعه گردشگری، قابل ستایش عنوان کرد و از مشارکت بانک ملی ایران در این 
پروژه تقدیر نمود و توسعه بخش گردشگری را مستلزم حمایت همه جانبه از سوی 

تمامی دستگاه ها و نهادها دانست.
در ادامه این مراسم استاندار آذربایجان شرقی نیز گفت: تبریز در کنار جاذبه های 
تاریخی، فرهنگی و میراثی خود از وجود سرمایه گذاران قدرتمندی برخوردار است 

که در کنار نهادهای دولتی برای توسعه استان 
تالش می کنند.

عادل غالمی رئیس اداره امور شــعب نیز طی 
سخنانی به مشــارکت ۵۱ درصدی بانک ملی 
ایران در مجموعه سرمایه گذاری پروژه مزبور در 
زمان تصویب مصوبه اشاره کرد و افزود: بانک 
ملی ایران در استان آذربایجان شرقی، از صنعت 
گردشگری استان حمایت ویژه ای داشته و آماده 
هر گونه همکاری با مراکز گردشگری و میراث 
فرهنگی می باشد. سیروس علی اکبری، مدیر عامل و مالک مجموعه هلیا پارک، 
ضمن تقدیر از بانک ملی ایران به ارائه گزارشی از تاریخچه تاسیس پارک آبی 
پرداخت و از مشارکت بانک ملی ایران استان در بخش های مختلف از جمله 

ساختمان، ماشین آالت و تاسیسات و ...  خبر داد.
 پارک آبی بخش آقایان ۱۰ هزار و ۲۰۰ مترمربع با ۶۰ نفر اشتغالزایی و بخش 
بانوان آن در هشت هزار و ۵۰۰ مترمربع با ۵۵ نفر اشتغالزایی به بهره برداری رسید. 
هتل این مجموعه با ۳۳ هزار و ۷۰۰ مترمربع در مرحله اسکلت بندی دارای 

۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی بوده که تا سه سال آینده به بهره برداری می رسد.

مکان جدید شــعبه آیت اهلل کاشانی 
الشتر با حضور محسن پدرام رئیس 
هیأت مدیره، حســن تلیکانی عضو 
هیأت مدیره و یوسف نجدی مدیر امور 
استان های بانک مهر ایران افتتاح شد.

 پدرام در مراسم افتتاح این شعبه ضمن اشاره به 
عملکرد رضایت بخش شعبه، مکان جدید شعبه را 
در شأن مشتریان بانک دانسته و گفت: مشتریان 
بانک مهر ایران، الیق بهترین خدمات در بهترین 

شرایط ممکن هستند و همواره تالش مدیران و کارکنان این بانک جهت ایجاد 
محیطی آراســته و آرام است تا زمانی که مشتریان در بانک هستند، احساس 
خستگی نکنند. رئیس هیأت مدیره بانک مهر ایران در ادامه گفت: گستردگی 
نیازها و خواسته های مشتریان همواره زمینه ساز توسعه و پیشرفت بانک بوده و 
ما خود را موظف می دانیم با تالش روزافزون، در راستای رضایت مشتریان گام 
برداریم.پدرام با تأکید بر اهمیت جلب رضایت مشتری و تأثیر آن بر جذب مناب، 
اظهار کرد: توسعه خدمات تسهیالتی بانک منوط به جذب منابع مالی جدید است 
و هر چقدر منابع بیشتری در بانک جذب شود، خدمت رسانی و پرداخت تسهیالت 

قرض الحسنه به مردم با قدرت بیشتری انجام 
خواهد شد.

تلیکانی نیز با اشاره به استقبال مردم از خدمات 
بانک مهر ایــران گفت: بانک مهر ایران دیگر 
بانک ناشــناخته ۱۴سال پیش نیست و اکنون 
یک بانک بزرگ است. خوشبختانه با اقداماتی 
که صورت گرفته عالوه بر تسهیل در امور بانکی 
مشتریان، سبد محصوالت بانک و شیوه های 
ارائه خدمت، بهینه شده و با توجه به نوآوری های 

منحصر به فرد بانک مهر ایران، در حال حاضر یک بانک پیشرو هستیم.
وی افزود: شناسایی نیاز مشتریان و تسریع در ارائه خدمات متبوع به ایشان، جز 
از طریق تسلط همکاران به خدمات نوین بانک و تطبیق آن با نیازهای مشتریان 
امکان پذیر نیست.در این مراسم یوسف نجدی مدیر امور استان های بانک نیز 
دو اصل مشتری مداری و تالش برای هدف را مهم ترین خواسته مدیران ارشد 
بیان کرد و گفت: انتظار می رود با امکاناتی که در اختیار همکاران قرار داده شده، 
خدمت رسانی به مشتریان به بهترین نحو انجام گیرد و با برنامه ریزی و تالش 

مستمر همکاران، بانک در مسیر اعتال و پیشرفت روزافزون پیش برود.

مشارکت بانک ملی ایران در بزرگرتین پارک آبی مشال غرب کشور افتتاح مکان جدید شعبه آیت  اهلل کاشانی الشرت


