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کنترل بازار ارز با ورود بانک مرکزی

خریداران ارز بخوانند

سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی چه اثری 
روی بازار دارد؟

6

8 

10

11

12 

14

14

15

16

19

19

20

4
TARAZEGHTESAD.IR



21

21

22

26

27

29

32

33

34

36

37

38

40

41

42

46

استقالل در تصمیم گیری با طرح بانک مرکزی

اقدام هوشمندانه بانک مرکزی در بخش ارز

نیمی از تقاضای فعلی ارز  غیرواقعی است

حفاظت از منافع سهامداران با جدیدترین 
رویه های جهانی

شاخص بورس تحت چه شرایطی دوباره 
صعودی می شود؟

چک الکترونیک با سامانه چکنو از راه رسید

لزوم کاهش هزینه های دولت در بودجه جدید

افزایش سرمایه بانک مرکزی به 9800میلیارد 
تومان

افزایش 15 درصدی تراکنش های بانکی در 
شاپرک

ارزندگی بازار سرمایه با دالر 28500 تومانی

تقویت روند صعودی بازار سهام با عرضه 
خودرو در بورس

لزوم افزایش عرضه خودرو در بورس کاال برای 
شکسته شدن هرچه بیشتر قیمت ها

8 پیشنهاد کانون صرافان برای مهار نوسانات 
ارزی

سالی که گذشت سال بدی بود

نوسازی بافت فرسوده  اصلی ترین برنامه 
وزارت راه و شهرسازی

بزرگترین تولیدکنندگان باتری خودروهای برقی 
در جهان

5
TARAZEGHTESAD.IR



6
TARAZEGHTESAD.IR

یکی از وظایف رئیس کل بانک مرکزی صیانت از ارزش پول ملی است. شواهد نشان می دهد وجود تورم در 
کشور باعث شده بهترین عملکرد روسای کل بانک مرکزی به این خالصه شود که ارزش پول ملی کمتر 
کاهش یافته و تقویت ریال در برابر ارزهای دیگر تقریبا به فراموشی سپرده شده است. فرزین در حالی مهمان 
تازه ساختمان شیشه ای میرداماد می شود که از او انتظار ساماندهی نظام پولی و ارزی می رود. از چند منظر 
رئیس کل بانک  مرکزی در شرایط فعلی ماموریت بسیار سختی دارد. از یک سو تحریم ها و از سوی دیگر کسری 
بودجه و کاهش سرمایه گذاری در کشور نظام پولی و ارزی کشور را با چالش مواجه کرده است. همچنین 
نظارت بر بانک ها انتظار دیگری است که از رئیس کل جدید بانک  مرکزی می رود. حاال باید دید سیاست بانک 

مرکزی و تیم اقتصادی دولت در این زمینه تغییر خواهد کرد یا خیر.
چندی پیش علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از تغییر تیم دولت در بخش های مختلف اطالع داد. اولین 
تغییر در شورای اطالع رسانی دولت اتفاق افتاد و پس از آن مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی شد. تغییر 
بعدی به خیابان میرداماد رسید و محمدرضا فرزین جایگزین علی صالح آبادی در بانک مرکزی شد. هرچند 
تغییرات نرخ ارز پیش از این که رئیس کل را تغییر دهد معاون ارزی بانک مرکزی را تغییر داد و در آبان ماه 
افشین خانی برکنار و محمد آرام بر این صندلی تکیه زد. البته بانک مرکزی پیشنهاد افزایش نرخ بهره بانکی را 
پیشنهاد داد و شورای پول و اعتبار با آن موافقت کرد و نرخ اوراق گواهی سپرده از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد رسید. 

  سوابق رییس کل بانک مرکزی
در کارنامه علمی محمدرضا فرزین که دکتری اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با رتبه 
دانشیاری دارد، مقاالت و سوابق علمی پر شماری به چشم می خورد اما آنچه به نظر می رسد دولت را برای 
انتخاب او در این مقطع مجاب کرده، مسئولیت های متعدد در حوزه پولی و بانکی است. فرزین از سال گذشته 
مدیرعامل بانک ملی بود. پیش از بانک ملی نیز فرزین از سال ۱۳۹۲ رئیس هیأت مدیره بانک کارآفرین و 
در سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مدیرعامل آن بانک بود. عضو حقیقی شورای پول و اعتبار به عنوان نماینده 
رئیس جمهور، عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی، دبیر کارگروه طرح تحول نظام بانکی و دبیر کارگروه 
ارزش گذاری پول ملی از دیگر سوابق فرزین در حوزه پولی و بانکی در سال های گذشته است. ریاست هیأت 
عامل صندوق توسعه ملی، معاونت اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی و دبیری ستاد هدفمند کردن یارانه ها 
در دولت دهم به عنوان یک پروژه ملی نیز از مسئولیت های دیگر فرزین بوده است. تثبیت نرخ ارز در سامانه 
نیما،  کنترل تورم ، کوچک سازی بازار غیررسمی ارز  و تامین ارز مورد نیاز واردات برای ماشین آالت و بخش 

تولید از مهم ترین وعده های فرزین  در مسند رئیس کل بانک مرکزی است.

 تثبیت نرخ ارز در 
سامانه نیما،  کنترل 

تورم، کوچک سازی بازار 
غیررسمی ارز  و تامین 

ارز مورد نیاز واردات 
برای ماشین آالت و 

بخش تولید از مهم ترین 
وعده های فرزین  در 

مسند رئیس کل بانک 
مرکزی است

 ماجرای دالر 
و رییس کل بانک مرکزی

مهمترین خبری که در یک ماه گذشته در حوزه اقتصاد افتاد افزایش نرخ ارز یا همان کاهش ارزش 
پول ملی و تغییر رییس کل بانک مرکزی بود. هشتم دی ماه مصطفی قمری وفا، سخنگوی بانک 
مرکزی ایران اعالم کرد: علی صالح آبادی در جلسه اضطراری هیات  دولت از سمت خود استعفا 

کرد و محمدرضا فرزین وارد ساختمان شیشه ای میرداماد شد.
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  مدیریت تقاضا 
یک کارشناس اقتصادی می گوید: از نظر اقتصادی برای مدیریت در بازاری که با مشکل مواجه شده اگر کنترل در بخش 
عرضه مشکلی ندارد باید به سمت کنترل تقاضا حرکت کرد. در بازار ارز نیز چنین اتفاقی باید بیفتد و رئیس کل بانک 

مرکزی باید به این موضوع توجه داشته باشد.
محمد رضا یزدی زاده، به تراز اقتصاد گفته  عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر از تقاضاست و این موضوع نشان می دهد در بازار 
غیر رسمی اتفاقاتی در حال رخ دادن است، از این رو بانک مرکزی شفاف سازی معامالت و نقل و انتقاالت را باید در اولویت 
برنامه خود قرار دهد. به این صورت که بازار غیر رسمی باید کنار برود و تقاضا فقط محدود به سامانه نیما باشد. وی معتقد 
است همان سیاستی که در اغلب کشورهای مختلف اجرا می شود. تجربه نشان داده زمانی که نرخ یک کاال در حال افزایش 
است عرضه بیشتر به مدیریت بازار منجر نخواهد شد و باید تقاضا کنترل شود. یزدی زاده تصریح کرد: در بازار خودرو دقیقا 
محصوالتی بیشترین تقاضا را داشتند که فاصله قیمت کارخانه و بازار آنها بیشتر بود و عرضه بیشتر منجر به رانت بیشتر 

بود، از این رو فعالیت های سوداگرانه باید کنترل شود که در بخش تقاضا خالصه خواهد شد. 
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه باید توجه داشت هرگونه تقاضای ارز به معنای سقوط ارزش پول ملی است توضیح 
داد: کاهش ارزش پول ملی ناشی از تقاضا در حالی است که در ازای آن حتی واردات هم اتفاق نیفتاده، بلکه با پول رسمی 
کشور این سقوط اتفاق می افتد. از سوی دیگر این نکته باید قابل توجه باشد که عرضه ارز در جامعه به فعالیت های سوداگرانه 
منجر خواهد شد و فرار مالیاتی از این بخش اتفاق می افتد و قابلیت رصد هم ندارد. مهم ترین وظیفه رئیس کل بانک مرکزی 
صیانت از ارزش پول ملی است و این نهاد سیاستگذار پولی و مالی باید معامالت و نقل و انتقال را به سمت شفاف سازی ببرد. 
به گفته وی،افرادی وارد بازار طال می شوند که قصد حفظ ارزش دارایی خود را دارند و باید بازارهای جایگزین در این زمینه 

معرفی شود. شرایط به گونه ای است که کشور توان اشتباهات نیم قرن گذشته را ندارد و باید تغییر ریل انجام دهد. 

تطبیق نقشه ارزی با نقشه تجاری، تفکیک بانک ها و تدوین قوانین 
مجزا برای بانک های مختلف، نگاه غیرکالسیک به کارکرد پول در 
اقتصاد، تعیین تکلیف بانک های ناتراز و تاسیس هیات ثبات مالی، از 
مسائل اساسی اقتصاد است که در مدیریت جدید بانک مرکزی مورد 

توجه قرار گرفته است.
 محمد رضا فرزین، رئیس کل جدید بانک مرکزی، در ساعات پایانی روز ۹ دی 
۱۴۰۱، مدت ۳5 دقیقه مهمان برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه خبر بود ، 
رئیس کل جدید بانک مرکزی در این نشست با ادبیاتی متفاوت از روسای 
کل قبلی ظاهر شد و برای اولین بار در قامت مسئول ارشد سیاست گذاری 
ارزی کشور از ضرورت تطبیق نقشه ارزی با نقشه تجاری کشور صحبت کرد. 
حداقل از سال ۸۹ به این طرف که اقتصاد ایران با چالش جدی تر تحریم روبرو 
شد، هیچگاه این مساله به از سوی سیاست گذاران کشور به عنوان یک چالش 

مطرح نشده بود.
یکی دیگر مسائل بسیار چالش برانگیز در نظام اقتصادی و بانکی کشور، 
ساختار و فرایند انتشار پول است. قوانین و مقررات در نظام بانکی ایران یک 
نسخه واحد برای همه بانک ها  در نظر گرفته و نگاه قانون فرقی بین بانک 
تجاری با بانک توسعه ای و تخصصی نیست، بنابراین در حالی که ماهیت و 
نقش و کارکرد بانک ها با یکدیگر تفاوت دارد، اما قانون به یک چشم به همه 
بانک ها نگریسته است. نتیجه این نگاه یکسان، امکان خلق پول توسط همه 
بانک ها، بدون توجه به مصارف آنها و تاثیر آنها بر رشد اقتصادی و تورم است، 

در حالی که اگر قوانین و مقررات برای بانک ها با ماهیت قرض الحسنه، تجاری، 
تخصصی، سرمایه گذاری و توسعه ای متفاوت و اختصاصی تدوین شود، امکان 
بازمهندسی و ایجاد تفاوت در نحوه فعالیت بانک برای اعطای تسهیالت و خلق 

پول آنها به وجود خواهد آمد.
سال هاست برخی اقتصاددانان پولی بر ضرورت تفکیک بانک ها و تدوین 
قوانین و مقررات مجزا برای بانک ها تاکید می کنند اما پاسخ واکنشی از سوی 
نهاد سیاست گذار و قانون گذار شنیده دیده نمی شد، اما در این نشست رئیس 
کل جدید بانک مرکزی یکی از برنامه های خود را تفکیک بانک ها عنوان کرد 
و گفت: »ما باید به سمت تخصصی شدن بانک ها برویم. همانطور که می دانید 
بانک های سرمایه گذاری، تجاری، قرض الحسنه، توسعه ای و تخصصی داریم 
اما قوانین و مقررات ما هیچ تفکیک و تمایزی بین بانک ها قائل نشده است. باید 
قوانین و مقررات جداگانه ای برای انواع بانک ها تدوین کنیم «. این اظهارنظر و 
اعالم برنامه برای اولین بار از سوی یک مسئول ارشد اقتصادی دولت در چند 

دهه اخیر مطرح می شود.

 نگاه رئیس کل بانک مرکزی در مورد کنترل نقدینگی
موضوع دیگری که فرزین در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به آن اشاره کرد و تا 
حدودی به آن پرداخت، مساله نقدینگی بود. نگاهی که فرزین نسبت به مقوله 
نقدینگی بیان کرد، نگاهی متفاوت از نگاه نئوکالسیک ها و به عبارت دیگر 

نگاه ارتدوکسی به پول بود.

واکاوی 5 برنامه جدید بانک مرکزی 
در حوزه  نقدینگی و ارز
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رئیس کل جدید بانک مرکزی  خالف نگاه متعارف اقتصاددانان نئوکالسیک، 
به سبک اقتصاددانان پولی، پول را صرفا پدیده ای تورم زا ندانست و تاکید کرد: 
»هدفی که بانک مرکزی برای امسال تعیین کرده بود رشد نقدینگی ۳۰ درصد 
است و ما هم فعاًل این را دنبال می کنیم اما باید به این نکته توجه داشته باشیم 
که کنترل بیش از حد نقدینگی خودش مسائل و مشکالتی به وجود می آورد. 
در دو ماه پایانی سال و به خصوص در اسفندماه تقاضای نقدینگی زیاد است و 
ما نمی توانیم بگوییم رشد نقدینگی را در اسفند  به شدت محدود می کنیم زیرا 
با این اقدام انسداد مالی رخ خواهد داد. باید رشد نقدینگی را به گونه ای کنترل 

کنیم که هم تولید آسیب نبیند و هم تورم کنترل شود.« 
 برنامه راه اندازی  هیات ثبات مالی

وی همچنین بر این نکته تاکید کرد که از ابزار سیاست پولی برای پیشبرد اهداف 
اقتصادی در دوره جدید بیشتر استفاده خواهیم کرد و در همین راستا برای 
هماهنگی در سیاست های پولی و مالی از راه اندازی هیات ثبات مالی خبر داد. 
این هیات که متشکل از سیاست گذاران پولی، مالی و تجاری است، باهدف 
هماهنگی در سیاست ها تشکیل می شود و سابقه تاسیس چنین نهادی در 
برخی کشورهای توسعه یافته هم وجود دارد. پیشنهاد تاسیس شورای ثبات 
مالی چند سالی است از سوی برخی کارشناسان اقتصادی مطرح شده است و 
در سال ۱۴۰۱ پیش نویسن الیحه آن به عنوان الیحه شورای ثبات مالی توسط 

وزارت اقتصاد تهیه و به هیات دولت ارسال شده بود.

 برنامه بانک مرکزی برای تعیین تکلیف بانک های ناتراز
یکی از مهم ترین محورهایی که فرزین در قامت رئیس کل بانک مرکزی بر آن 
تاکید کرد و بررسی ها نشان می دهد حتما باید جزو اولویت های کاری وی و 
مجموعه بانک مرکزی در دوره جدید باشد، تعیین تکلیف بانک های ناتراز است.

وی در این باره می گوید: چند بانک ناتراز داریم که برای کشور مشکل ایجاد 
کرده اند و ما حتماً این بانک ها را تعیین تکلیف خواهیم کرد.«

بانک های ناتراز به دلیل ناترازی نمی توانند به درستی قوانین و مقررات بانکی را 
اجرا کنند و از طرف دیگر اقدام به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می کنند 
که موجب رشد برنامه ریزی نشده نقدینگی و پایه پولی می شود. نتیجه این 

اتفاقا، اختالل در سیاست پولی و انحراف از اهداف تعیین شده می شود.
اگر رئیس کل جدید بانک مرکزی در دوره مسئولیت خود صرفا همین محورها 
را عملیاتی کند، متفاوت ترین و کارآمدترین دوره بانک مرکزی در این دوره 

رقم خواهد خورد.
خوشبختانه  تغییر مدیریتی در بانک مرکزی، با تغییر قوانین مرتبط با بانک 
مرکزی همزمان شده است؛ طرح قانون بانک مرکزی که ساختار، اختیارات 
و فضایی جدید را برای بانک مرکزی به وجود می آورد و استقالل بیشتری در 
حوزه تصمیم گیری به این نهاد مهم خواهد داد، در دوره جدید بانک مرکزی 
می تواند موانع پیاده سازی سیاست ها و برنامه های جدید بانک مرکزی را 

کاهش دهد.

TARAZEGHTESAD.IR



10
TARAZEGHTESAD.IR

تمام کاالهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آالت با نرخ ارز نیمایی ۲۸5۰۰ تومان 
تامین خواهد شد. این اولین وعده رییس کل بانک مرکزی بود. رئیس کل 
جدید بانک مرکزی گفت: حتما نرخ نیما را روی قیمت ۲۸5۰۰ تومان تثبیت 
خواهیم کرد و واردات تمام کاالهای اساسی و مواد اولیه و ماشین آالت را با این 

نرخ تامین خواهیم کرد.
محمدرضا فرزین رئیس کل جدید بانک مرکزی گفت: مهمترین وظیفه بانک 
مرکزی، کنترل نرخ تورم و نرخ ارز است. وی افزود: البته کلیه ارکان حاکمیتی 
در این مورد نقش دارند و باید تمام دولت و تیم اقتصادی دولت در این زمینه با 

بانک مرکزی همکاری کنند.
فرزین، سیاست جدید ارزی را سیاست تثبیتی خواند و گفت: ارز را تثبیت 

خواهیم کرد و دغدغه فعاالن اقتصادی کشور را رفع خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: دغدغه رئیس جمهور هم معیشت مردم 
است که با کنترل تورم و ارز آن را تامین خواهیم کرد. برای رفع نارسایی ها باید 

رویکرد جدیدی اتخاذ کنیم.
فرزین افزود: حتما نرخ نیما را روی قیمت ۲۸5۰۰ تومان 

تثبیت خواهیم کرد و واردات تمام کاالهای اساسی و مواد 
اولیه و ماشین آالت را با این نرخ تامین خواهیم کرد.

وی گفت: سایر مصارف ارزی که حدود ۴۰ مورد است 
در بازار مبادله ارزی تامین خواهد شد. تالش می کنیم 
این نرخ به بازار آزاد عالمت بدهد. تمام نیازهای ارزی را 
در نیما و بازار مبادله ارزی تامین خواهیم کرد و بازار ارز 
آزاد را مستمرا کوچک خواهیم کرد و نرخ آن را به نرخ 

بازار مبادله ارزی نزدیک خواهیم کرد.
فرزین از مردم خواست به بانک مرکزی اعتماد کنند 

تا بتواند بازارها را تثبیت کند.

جزییات اولین وعده 
رییس کل بانک مرکزی
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تثبیت نرخ نیمایی با رقم ۲۸ هزار و 5۰۰ تومان از سوی رئیس جدید بانک 
مرکزی در شرایط فعلی و در آغاز راه برای آقای فرزین رییس کل بانک مرکزی 
می تواند در کوتاه مدت سبب تثبیت نرخ ارز و کاهش آن شود. اما در صورتی 

که روند سیاست گذاری ارز تغییر نکند، این اثر هم از بین می رود.
امیدوارم رئیس کل جدید بانک مرکزی این رقم را بدون بررسی در خصوص 
تبعات آتی آن اعالم نکرده باشد، هرچند هیچ سیاستی در حوزه بانکی و پولی 

بدون اقناع اذهان ارکان اصلی در این حوزه به بار نمی  نشیند.
باید دید رئیس جدید بانک مرکزی با چه میزان برخورداری از استقالل 
رأی خواهد توانست سیاست ها و برنامه  ریزی های خود را در کشور پیاده 
کند. امیدوارم فرزین با ثبات رأی در اجرای سیاست های خود بتواند با 
برنامه ریزی های صحیح و اقناعی خود، مجلس و دولت و را برای اجرای 

سیاست های خود قانع کند.
بانک مرکزی در دو حوزه سیاست گذاری پولی و سالمت بانک ها با چالش های 
متعددی مواجه است و باید در ارتباط دولت با بانک ها، رشد نقدینگی، نرخ های 
بهره ای دستوری تغییراتی را اِعمال کند تا حدودی اوضاع را تحت کنترل خود 
درآورد، چراکه در حال حاضر بانک ها با گرفتاری های نقدینگی فراوانی مواجه 

هستند و این شامل بخش مهمی از اقتصاد است.
هرچند مشکل فعلی و در راس همه امور مساله تورم است که باید برای مهار 

آن راهکاری مناسب ارائه داد.

 تثبیت نرخ نیما 
در کوتاه مدت باعث 

کاهش نرخ ارز می شود

کامران ندری/ مدیر گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی

یادداشت
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مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ضمن تبیین طرح مالیات بر عایدی سرمایه، این طرح را موجب کنترل فعالیت 
سوداگران و دالالن در بازار طال، ارز، مسکن و خودرو و کاهش نوسانات قیمتی در این بازارها دانست.

در خالصه این گزارش آمده است:  تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل دیگری مانند رشد نقدینگی، ازجمله عواملی است 
که موجب نوسانات قیمتی در بازار دارایی هایی همچون مسکن، خودرو، طال و ارز می شود. این نوسانات قیمتی با ایجاد 
نااطمینانی از یک سو و با افزایش قیمت ازسوی دیگر موجب اخالل در روند فعالیت های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی 

مردم را با مشکل مواجه می کند.
برای محدودسازی فعالیت های سوداگرانه و همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت های مولد، وضع مالیات بر عایدی 
سرمایه ضروی است. مالیات تنظیمی عایدی سرمایه با هدف حل مشکل های بیان شده، یکی از پایه های مالیاتی است که 
از دیرباز )بیش از ۱۰۰ سال( در بسیاری از کشورها اجرایی شده است و در سال ۲۰۲۱ در دست کم ۱۴۲ کشور استفاده 

شده است و انتظار می رود با وضع این مالیات، نوسانات قیمتی ناشی از سوداگری کاهش یابد.
از جایی که در نظام مالیات بر عایدی سرمایه، تکالیف مالیاتی عالوه بر اشخاص حقوقی، متوجه اشخاص حقیقی هم می 
شود الزم است تا با استفاده از معافیت های گسترده، ضمن کاهش افراد مشمول مالیات و تسهیل فرایند مالیات ستانی، 
با تفکیک نیاز های مصرفی از تقاضای سوداگری، از ایجاد اخالل در زندگی مردم جلوگیری شود. برای همین منظور در 
گزارش شور دوم طرح مذکور، معافیت هایی گسترده ای به منظور جلوگیری از شمول نیازهای مصرفی اشخاص تعبیه 

شده است که فهرستی از آنها در ادامه بیان می شود:
۱- معافیت امالک مسکونی به تعداد اعضای خانوار )تا سقف ۴ ملک مسکونی(

۲- معافیت وسایل نقلیه به تعداد اعضای خانوار )تا سقف ۴ وسیله نقلیه(
۳- معافیت ۲۰۰ گرم طالی ۱۸ عیار برای هر شخص در هر 5 سال،

۴- معافیت عایدی امالک تا حد مشخص شده در ماده )۸۴( قانون مالیات های مستقیم در هر سال به منظور پوشش 
هزینه های نوسازی،

5- معافیت اراضی کشاورزی.

همچنین عالوه بر این موارد، الزم است با اعطای معافیت های مناسب، ضمن جلوگیری از رکود، زمینه انتقال سرمایه از 
بازارهای طال، مسکن،خودرو و ارز به بخشهای تولیدی فراهم شود. برای این منظور در گزارش کمیسیون اقتصادی در 

این رابطه موارد زیر لحاظ شده است:
۱- عدم شمول بازار سهام ،

۲- معافیت فروش امالک نوساز،
۳- معافیت انواع دارایی مرتبط با فعالیت شغلی

مرکز پژوهش های مجلس: 
مالیات بر عایدی سرمایه برای مهار 

سوداگری در اقتصاد ضروری است

کارشناسان می گویند 
برای محدودسازی 
فعالیت های سوداگرانه 
و همچنین رعایت 
عدالت و حمایت از 
فعالیت های مولد، 
وضع مالیات بر عایدی 
سرمایه ضروی است 
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۴- تعویق مالیات بر عایدی امالک مرتبط با فعالیت اقتصادی در صورت جایگزینی ملک،
5- معافیت ۷۰ درصدی اشخاص تجاری در شهرهای کم جمعیت،

6- کسر مالیات بر درآمد ابرازی و هزینه حقوق و مزایای پرداختی، از عایدی سرمایه امالک،
۷- تخفیف مالیاتی حداکثر تا ۱۰۰ درصد برای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی.

خرید و فروش دارایی ها در صورتی که توسط شرکت های رسمی و دارای مجوز صورت گیرد، در ضمن قاعده مند و شفاف 
شدن این فعالیت ها، موجب افزایش نقدشوندگی دارایی ها در اقتصاد می شود. معافیت عایدی سرمایه برای دارایی های 

مرتبط با فعالیت شغلی نیز به همین منظور لحاظ شده است.
این شرکت ها ملزم به پرداخت مالیات بر عملکرد خود ناظر به درآمد حاصل از خرید و فروش دارایی هستند و از این طریق، 
ضمن شفافیت عملکرد این واحد های اقتصادی برای حاکمیت، عدالت مالیاتی میان این فعالیت ها و سایر فعالیت های 

اقتصادی برقرار می شود.
از دیگر نکات حائز اهمیت در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه، بستر اجرایی الزم برای اخذ این پایه مالیاتی است. حداقل 
اطالعات الزم برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه عبارتند از: اطالعات قیمت خرید، قیمت فروش و دوره نگهداری دارایی. 
با توجه به تعداد باالی اشخاص حقیقی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه، اجرای این مالیات با تکیه بر عوامل انسانی 
)ممیز مالیاتی( نه تنها مطلوب نیست بلکه عماًل امکانپذیر نیست و الزم است این فرایند به صورت سامانه ای صورت گیرد.

همچنین در طراحی و وضع قوانین مالیاتی برای اشخاص حقیقی باید تکالیف مؤدیان به نحوی باشد که تکالیف مذکور 
برای همه اشخاص با هر سطح دانش و مهارت و در هر نقطه کشور به سهولت قابل انجام باشد؛ اگر این موارد در طراحی 
بستر اجرایی لحاظ نشوند، این قانون فاقد پذیرش اجتماعی بوده و در عمل با چالش جدی در اجرا مواجه خواهد شد. به 
همین دلیل در این طرح، تکالیف مالیاتی به طور مستقیم متوجه مؤدیان نبوده و این مراجع رسمی ثبت معامالت هستند 

که باید اطالعات مربوط به معامالت را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.
این رویکرد که به »ثبت معامالت از طریق اشخاص ثالث« شناخته می شود، ضمن تسهیل فرایند مالیاتی برای مؤدی 
و سازمان امور مالیاتی، موجب حذف رابطه میان مؤدی و ممیز مالیاتی می شود. برای مثال در روند معامله یک منزل 
مسکونی، خریدار و فروشنده تغییری نسبت به قبل مشاهده نمی کنند و این دفتر ثبت اسناد رسمی )شخص ثالث( 

است که در هنگام انتقال ملک، باید فرم یا صورت حساب الکترونیکی مربوطه را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کند.
در نهایت به منظور حصول اطمینان از ثبت تمامی معامالت مربوطه و جلوگیری از فرار مالیاتی، سازمان امور مالیاتی با 
تقاطع اطالعات به دست آمده از اشخاص ثالث )اطالعات رویداد مالی( و اطالعات مربوط به تراکنش های بانکی )نظام 
پرداخت( نسبت به شناسایی موارد عدم انطباق به عنوان »درآمد اتفاقی« اقدام می کند. با وضع مالیات بر درآمد اتفاقی 
و در نظر گرفتن سقف معافیت برای آن، اشخاص از انجام معامالت غیرشفاف منفعتی کسب نکرده و انگیزه فرار مالیاتی 

نخواهند داشت.
بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه عالوه بر فراهم سازی امکان اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش سوداگری، با 
ایجاد شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی دستاورد های دیگری نیز دارد که در ادامه به اختصار بیان می شوند:

1- مالیات ستانی هوشمند و حذف رابطه مؤدی و ممیز مالیاتی: در رویکرد ارائه خدمت توسط اشخاص ثالث 
به مؤدیان، وظیفه گزارش گری اطالعات مؤدیان، برعهده اشخاص ثالث قرار دارد و نه مؤدیان. سازمان امور مالیاتی نیز 
براساس اطالعات گزارش شده توسط اشخاص ثالث، اظهارنامه پیش فرض را تهیه و جهت تأیید، اصالح یا تکمیل برای 
مؤدیان ارسال می کند. این رویکرد با حذف رابطه ممیز و مؤدی، موجب کاهش سطح درگیری سازمان امور مالیاتی با 

مؤدیان می شود.
2- ایجاد بستر اجرایی الزم برای مالیات بر مجموع درآمد: بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه از طریق ایجاد 
شفافیت اقتصادی و شناسایی درآمد ها و هزینه های قابل قبول اشخاص، عماًل امکان محاسبه مجموع درآمد و اخذ 
مالیات بر مجموع درآمد را فراهم می کند. نظام مالیات بر مجموع درآمد، با مبنا قراردادن مجموع درآمد افراد، موجب 

افزایش عدالت مالیاتی و کاهش فاصله طبقاتی خواهد شد.
3- کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی دولت: بستر اجرایی با تولید و جمع آوری اطالعات رویداد مالی 
و تطابق آن با نظام پرداخت، موجب افزایش شفافیت اقتصادی می شود. همچنین به دلیل اخذ مالیات از درآمد اتفاقی، 
استفاده از حساب های شخصی به جای حسابهای تجاری دیگر سودی را متوجه افراد نخواهد کرد که این مسئله موجب 

کاهش فرار مالیاتی از این طریق و افزایش درآمد های جاری دولت می شود.
4- مبارزه با قاچاق: از آنجایی که معامالت ناظر به اولین عرضه کاالی قاچاق، توسط هیچ یک از اشخاص ثالث به ثبت 
نمی رسد، مبالغ حاصل از آن مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی شده و منفت حاصل از قاچاق کاهش می یابد. همچنین با 
شناسایی افراد با درآمد اتفاقی قابل توجه به عنوان اشخاص پرریسک، مراجع مرتبط مانند ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز امکان بررسی دقیق تر این اشخاص را خواهند داشت.

بستر اجرایی مالیات بر 
عایدی سرمایه عالوه بر 
فراهم سازی امکان اخذ 

مالیات بر عایدی سرمایه 
و کاهش سوداگری، با 

ایجاد شفافیت اقتصادی و 
جلوگیری از فرار مالیاتی 

دستاورد های دیگری 
نیز دارد که مهمترین آن 

تنظیم بازار است



برای کنترل نرخ ارز دو راهکار وجود دارد، یکی تصویب طرح مالیات 
بر عایدی سرمایه و دیگری جمع آوری نقدینگی مردم توسط دولت با 

فروش امالک و مستغالت است.
دالیل افزایش نرخ ارز کامال روشن است؛ وقتی در طول سال های گذشته رشد 
نقدینگی زیاد بوده و پایه پولی رشد کرده و تورم داخلی نیز وجود داشته است 
و تورم داخلی بیشتر از تورم خارجی بوده، لذا این مسائل اثرات خود را بر روی 
افزایش نرخ ارز نشان می دهد. وقتی این شرایط به وجود می آید ممکن است 
مسئوالن مربوطه با تزریق ارز به بازار نرخ ارز را ثابت نگه دارند، اما برای ثابت نگاه 
داشتن نرخ ارز با توجه به محدودیت منابع ارزی تا حد توان، امکان و ظرفیت وجود 
دارد و وقتی منابع ارزی محدود باشد، امکان ادامه این کار وجود ندارد، بنابراین 
قیمت ارز باال می رود، لذا تا زمانی که سیاست های پولی، مالی و ناترازی بانکی و 
بودجه ای حل نشود، مشکل افزایش قیمت ارز نیز حل نمی شود. تا زمانی که این 
ناترازی ها و کسری ها وجود دارد، تشدید تورم نیز خواهیم داشت. افزایش تورم 
نیز باعث افزایش قیمت ارز می شود و در این شرایط نیز مردم برای حفظ ارزش 

پول خود اقدام به خروج نقدینگی از بانک ها می کنند و با نقدینگی خود اقدام به 
خرید ارز، سکه، خودرو، زمین و مسکن می کنند. لذا تقاضای سفته بازی در این 
بازارها شکل می گیرد و با توجه به افزایش تقاضا و ثابت بودن عرضه ، قیمت ها در 

تمام این کاال اضافه می شود. 
بنابراین برای کنترل این وضعیت، منطقی ترین روش تصویب و اجرای طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه است تا با گرفتن مالیات انگیزه سفته بازی در بازارهای 
مختلف مهار شود. با تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه متقاضیان 
سفته بازی در بازارهای سکه، ارز، مسکن و خودرو می دانند که در صورت خرید 
اضافه این کاال در پایان سال باید مالیات بپردازند و لذا تقاضای سفته بازی کم می 
شود و می تواند تعادلی را در بازار ارز ایجاد کرد.  راه دیگر کنترل تقاضای سفته بازی 
در بازارهای مختلف آن است که دولت برای جمع آوری نقدینگی مردم اقدام به 
عرضه امالک و مستغالت خود کند و نقدینگی را که از این راه به دست می آورد را 
به پروژه ها و طرح های نیمه تمام تزریق کند تا در آن طرف باعث افزایش عرضه 

خدمات و تولیدات شود و با این کار یک مقدار تورم را کاهش دهد.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 

ضرورت تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه

علی مروی، کارشناس اقتصادی: 

مالیات بر عایدی سرمایه  از راهکارهای اصلی مدیریت بازار ارز
نااطمینانی مردم نسبت به شرایط پایان سال یکی از دالیل رشد قیمت 
ارز است که  اجرای مالیات بر عایدی سرمایه یکی از راهکارهای مقابله 

با داللی ارز و مدیریت بازار است.
نوسانات ارزی اتفاق افتاده در کشور دالیل متعددی دارد، به نظر می رسد، دلیل 
اصلی افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر، نااطمینانی مردم نسبت به شرایط پایان 

سال دولت و چشم انداز اقتصادی کوتاه مدت پیش ِ رو است.
وقتی که دولت ها عموما در سه ماهه پایان سال نسبت به جبران سازی کسری 
بودجه خود با استفاده از طرفیت بانک مرکزی اقدام کردند، بنابراین مردم حتی 
حرف رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر مازاد عرضه ارز را باور نکرده و همین 

مسئله عامل افزایش قیمت می شود.
مهمترین راهکار کوتاه مدت، حذف 

فروش ارز کاغذی است 

که در کشور ما و چند کشور معدود جریان دارد. فروش ارز کاغذی در صرافی ها 
زمینه بازیگری تقاضای کاذب را ایجاد کرده و همین مسئله عامل مهم افزایش 

قیمت ارز است.
راهکار بلند مدت را باید در قوانینی مبنی بر مالیات بر عایدی سرمایه جست وجو 
کرد، زیرا همزمان با افزایش نرخ ارز بازارهای سرمایه ای موازی در کشور با 
افزایش قیمت مواجه می شود و دولت هم هیچ ابزاری برای مدیریت این مسئله 
ندارد. در نظام اقتصادی میگویند، پول بد، پول خوب را از بازار بیرون می کند، 
االن در نظام اقتصادی ما دالر به پول خوب تبدیل شده که تقاضای کاذب، آن 
را خریداری کرده و در خانه نگه می دارد و ارزش ریال هم به تبع آن کاهش 

پیدا خواهد کرد.
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طرح مالیات بر عایدی سرمایه که نام آن به »مالیات بر سوداگری و سفته بازی« 
تغییر کرده است، در اردیبهشت  سال ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس بررسی 
و کلیات آن به تصویب رسید اما برای بررسی بیشتر جزئیات آن به کمیسیون 

اقتصادی بازگشت.
کمیسیون اقتصادی هم با همکاری با وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش های مجلس 
جزئیات این طرح را بررسی کرد و در اواخر فروردین ماه به تصویب رساند. اما به 
دالیل متعددی از طرح در نوبت دستور کار صحن مجلس قرار نگرفت تا اینکه 
امروز یکشنبه ۱۱ دی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و تاکنون دو ماده 

آن هم بررسی شده است.
این طرح در ۲۷ ماده تدوین شده و دارای ابعاد و جزئیات زیادی است. مالیات 
بر عایدی سرمایه درواقع مالیات از فعالیت های سوداگرانه و سفته بازانه و یا 
درآمدهای اتفاقی است که از دارایی هایی مانند طال، ارز، سکه، مسکن و خودرو 
به دست می آید.  وقتی امروز در دالالن بازار مسکن صحبت می کنیم و آن را 
نقد می کنیم، بیشتر به نقش مخرب داللی که همان خرید و فروش گسترده 
و در زمان های کوتاه برای کسب سود در قیمت های باالتر است. یکی از مهم 
ترین بخش هایی که اخذ مالیات های سنگین از درآمدهای حاصل از سوداگری 
بسیار ضروری است، بازار ارز و طال است چرا که این بازارها به سایر بازار دارایی 
ها عالمت افزایش قیمت می دهد. تجربه چند دهه اخیر نشان داده، هر گاه 
اندک تقاضایی برای خرید خانه در بازار مسکن ایران به وجود می آید، قیمت ها 
به سرعت و شیب بسیار تندی جهش می کند؟ علت چیست؟ چرا بازار مسکن 
اینقدر نسبت به ورود نقدینگی حساس است؟ پاسخ مشخص است: ساختار 
معیوب رابطه بین خریدار و فروشنده و نقش بسیار پررنگ تقاضاهای کاذب که 

همان دالالن بازار مسکن هستند. 
عالوه بر این، هدف مالیات بر عایدی سرمایه، جلوگیری از ورود تقاضای کاذب 
و غیرمصرفی به بازار دارایی است. یعنی افراد صرفا به خاطر نیاز به استفاده 
از یک واحد مسکونی، متقاضی خرید مسکن شوند، برای خرید ارز زمانی به 
بازار مراجعه کنند که نیاز مصرفی و واقعی داشته باشند و برای استفاده خود و 

خانواده از خودرو، متقاضی خرید خودرو شوند.

 مالیات بر سوداگری
و سفته مورد اجماع اقتصاددانان جهان

در همین باره در مقدمه گزارشی از مرکز پژوهش های مجلس درباره مالیات بر 
عایدی سرمایه آمده است: در مورد اصل ضرورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه 
در میان اقتصاددانان و نظریه پردازان برجسته مالیه عمومی تقریباً هیچگونه 
اختالف نظری وجود ندارد. زیرا براساس دکترین توان پرداخت )به عنوان 
دکترین مورد اجماع مالیاتی از ابتدای قرن بیستم تاکنون( هرگونه عایدی 
خالص سرمایه باعث افزایش توان پرداخت مؤدیان مالیاتی میشود و بنابراین 
دلیلی برای معافیت آن وجود ندارد. بهعالوه ازآنجاکه بخش مهم عایدی سرمایه 
نصیب طبقات بالی درآمدی می شود چشم پوشی از این مالیات مصداق مسلم 

تبعیض مالیاتی به زیان اقشار فرودست جامعه است.

دفاع معمار اقتصاد ترکیه از مالیات بر سوداگری
کمال دروش در مقاله ای با عنوان »بازگشت از لبه پرتگاه؛ اقدامات ترکیه برای 
تغییرات نظام مند و اصالحات ساختاری« که در سال ۲۰۰۳ نوشته است، 
در حین تجربه نگاری خود، می نویسد: معتقدم که مالیات از نوع شیلیایی بر 
جریان   های سرمایۀ کوتاه مدت مفید خواهد بود. مالیات از نوع شیلیایی درواقع 

مالیات های سنگین بر انواع دارایی از جمله مسکن و ارز است.
بنابراین هم از نظر، تئوری و هم از نظر عملی و تجربه کشورها، استفاده از این 
ابزار مالیاتی برای جلوگیری از ورود تقاضاهای سفته بازارانه به بازار دارایی ها، 
جای هیچ شک و شبهه ای را باقی نمی گذارد. عجیب آنکه برخی رسانه ها به 
جای دفاع از تولیدکنندگان و بخش مولد اقتصاد، از بخش غیرمولد اقتصاد که 

همان سوداگران و سفته بازان هستند، دفاع می کند.  
همانطور که پیشتر گفته شد، مالیات بر عایدی سرمایه، پایه مالیاتی است که در 
۱۷۱ کشور جهان به قانون تبدیل شده است و جالب آنکه آمریکا که همگان آن 
را به مهد نظام سرمایه داری می شناسند، اولین کشوری بود که قانون مالیات 

بر عایدی سرمایه را تصویب و اجرایی کرد.

گام مهم مجلس
برای اخذ مالیات از سوداگری و سفته بازی 
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طرح مالیات بر عایدی سرمایه پس از 9 ماه، باالخره در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.
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طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حالی در نوبت رسیدگی در صحن 
مجلس قرار دارد که کارشناسان تصویب آن را برای مقابله با سوداگری 

در اقتصاد ایران ضروری می دانند.
مالیات بر عایدی سرمایه با اهدافی همچون محدود کردن فعالیت های 
سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی 

اقتصادی از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف جهان وضع شده است.
مالیات بر عایدی سرمایه )CGT( مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه 
التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می آید.

وضع مالیات بر عایدی سرمایه مزایای زیادی دارد؛ کنترل سوداگری، افزایش 
درآمدهای دولت و بهبود عدالت مالیاتی از جمله مهم ترین مزایای این پایه 

مالیاتی است.
به باور کارشناسان، کنترل سوداگری مهمترین دستاورد این نوع مالیات است 
و افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار 
امالک، ارز، سکه و غیره به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست دهند، 

یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.
با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی ها 
کاهش می یابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها 

افزایش خواهد یافت.
بهبود عدالت مالیاتی دیگر هدف این نوع مالیات است زیرا در حال حاضر همه 
کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات دولت را پرداخت می 

کنند، اما سفته بازان و سوداگران غیررسمی به ویژه در حوزه زمین، مسکن، 
طال و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخالل در نظام اقتصادی، 

مالیاتی پرداخت نمی کنند.

 وضع مالیات بر عایدی سرمایه به رعایت عدالت
بین این اشخاص به طور چشمگیری کمک می کند.

افزایش درآمدهای دولت دیگر رویکردی است که در طرح مجلس دیده شده 
و بر اساس تجارب بسیاری از کشورها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب 
افزایش درآمدهای مالیاتی می شود و سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی 

این کشورها مربوط به درآمدهای حاصل از این پایه مالیاتی است.
با این اوصاف طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سوم تیرماه سال ۹۹ در 
مجلس اعالم وصول شد و گزارش شور نخست آن در ۲۹ مهرماه همان سال در 
کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و سپس کلیات آن پنج خرداد ۱۴۰۰ از 

تصویب نمایندگان مجلس گذشت.
مشکل اصلی گزارش شور اول کمیسیون و طرح اولیه، عدم پیش بینی 
زیرساخت اجرا و عدم تمهید سازوکاری برای شناسایی همه درآمدهای 
اشخاص حقیقی غیرتجاری بود؛ همچنین برخی مفاد آن از جمله نرخ ها، 
معافیت ها و نحوه تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم، از انسجام الزم 

برخوردار نبود و ممکن بود در عمل با چالش های اجرایی مواجه شود.

 طرح »مالیات بر عایدی سرمایه«
چه می گوید؟
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از سوی دیگر در جلسات مشورتی برگزار شده در کمیسیون اقتصادی، نکاتی 
درخصوص اصالح »قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان« به منظور 
تسهیل اجرای این قانون و نیز به منظور شناسایی و تشخیص دقیق درآمد 

مشمول مالیات مطرح شد.
بر این اساس، مجموعه پیشنهادهای فوق به همراه احکام قانونی الزم برای 
تکمیل زیرساخت اجرا و تمهید سازوکاری به منظور شناسایی همه درآمدهای 
اشخاص حقیقی غیرتجاری، ذیل بخش »بستر اجرایی« در ابتدای گزارش 

شور دوم کمیسیون آورده شده است.
در گزارش شور دوم کمیسیون، در کنار توجه به لزوم کنترل سوداگری، 
به منظور حمایت از خانوارها و کسب وکارهای مستقر در سرزمین اصلی و 
مناطق آزاد، معافیت هایی در نظر گرفته شده است؛ این موارد از طریق معافیت 
ساخت مسکن، تخفیف عایدی سرمایه شرکت های تولیدی متناسب با میزان 
اشتغال و رونق واحد تولیدی، تخفیف عایدی سرمایه شرکت های مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی، تعویق مالیاتی برای مشاغل، معافیت امالک مسکونی و 

خودرو و طالی مصرفی خانوار، در طرح مذکور لحاظ شده است.
توجه به این نکته ضروری است که معافیت های این طرح به گونه ای طراحی 
شده است که تقاضای مصرفی افراد و خانوار ها در دارایی هایی نظیر مسکن، 
خودرو، طال و جواهرات، به هیچ وجه مشمول مالیات نشود، بلکه فقط 
سوداگرانی که بیش از حد مصرفی خود و خانوار خود به خرید و فروش مکرر 
دارایی های مذکور اقدام می کنند و در بازار اختالل به وجود می آورند، مشمول 

این مالیات می شوند.
تعدد و میزان معافیت های این طرح به گونه ای است که این مالیات به تعداد 
بسیار کمی از خانوارهای جامعه )کمتر از پنج درصد بر اساس شواهد آماری( 

اصابت می کند.

تجربه قانون جدید چک تکرار می شود؟
آمارها نشان می دهد نسبت چک های برگشتی پس از تصویب و قانون جدید 
چک به میزان چشمگیری کاهش یافت. مجلس اکنون می تواند تجربه شیرین 
کاهش چک های برگشتی و کاهش ریسک فعاالن بازار پس از تصویب قانون 
چک را با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و کنترل رفتارهای سوداگرانه 

در بازارهای مختلف تکرار کنند.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه با عنوان مالیات بر سوداگری از چندی پیش در 
دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت؛ طرحی که دولت سیزدهم خواستار 

تسریع در تصویب آن شده است.
طرحی که در صورت تصویب نهایی نقطه عطفی در نجات بازارهای کشورمان 
از سوداگری و داللی خواهد بود و وزیر اقتصاد نیز در شهریورماه گذشته طی 
نامه ای با توجه به خأل چنین قانونی در کشور ما خواستار تسریع در بررسی 

آن شد.
دولت سیزدهم و کارشناسان در حالی خواهان تصویب طرح مالیات بر عایدی 
سرمایه هستند تا پیش از این در از اصالح و یا تصویب قوانین نشان داده که 
می تواند باعث اصالح یک روند شود که می توان به قانون جدید چک اشاره کرد.

هفته گذشته بانک مرکزی گزارشی از وضعیت وصول چک های مبادله شده 
در آبان سال جاری را منتشر کرد. طی آبان ماه ۱۴۰۱ در سامانه چکاوک 
حدود ۷ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۳6۷۹ هزار میلیارد ریال مبادله 
شد که نسبت به ماه قبل از آن از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۲ درصد و ۱5.5 
درصد افزایش نشان می دهد. همچنین شاخص نسبت چک های برگشتی به 
چک های مبادله ای در مهرماه ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی، ۷.۱ درصد بوده که 
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این شاخص در ماه قبل عدد ۷.6 درصد را نمایش می دهد.
همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی ۹.۳ درصد بوده و در ماه قبل عدد 
۱۱.۱ درصد را نمایش می دهد. بدین ترتیب نسبت وصول چک ها چه از نظر 
تعداد و چه از نظر مبلغ نسبت به ماه قبل افزایش داشته و در مقابل چک های 
برگشتی کاهش داشته است. ارقام یاد شده در گزارش جدید بانک مرکزی از 
وضعیت وصول چک ها در ماه ها و سال های اخیر نشان می دهد اعتماد بازار به 
چک به عنوان ابزار تسویه معامالت پس از تصویب قانون جدید چک به میزان 

چشمگیری افزایش یافته است.
سال ۹۷ بود که نمایندگان مجلس طرحی با عنوان »قانون اصالح قانون صدور 
چک« را با هدف اعتبار بخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بالمحل 
تصویب کردند. بر اساس این قانون، صادرکننده چک موظف به ثبت اطالعات 
چک در سامانه صیاد شد. ثبت اطالعات چک و صادرکننده آن در سامانه 
یکپارچه صیاد و پیش بینی تنبیهات مالی برای اشخاص بدحساب در تسویه 
چک، باعث شده برگشت خوردن چک برای فرد صادرکننده پرهزینه شده و 

بر همین اساس افراد را از صدور چک بالمحل بازدارد.
بر اساس قانون مذکور، امکان مشاهده سوابق صادرکننده چک برای گیرندگان 
چک فراهم شده است. این امکان سبب شده صادرکنندگان چک نتوانند 
همچون گذشته بدون نگرانی از هرگونه عواقبی، اقدام به صدور چک بالمحل 
کنند و نسبت به تسویه به موقع چک های خود اقدام کنند. تحول قواعد صدور 
چک با تصویب قانون جدید باعث شد نسبت چک های بالمحل صادرشده از 

سال تصویب قانون به میزان چشمگیری کاهش یابد. 
عالوه بر این، بررسی روند ماهانه نسبت چک های برگشتی نیز از تداوم روند 
کاهشی نسبت چک های برگشتی و ارتقای جایگاه چک در میان فعاالن 

اقتصادی حکایت دارد. 
آمارها نشان می دهد نسبت چک های برگشتی پس از تصویب قانون چک با 
شتاب قابل توجهی نزولی شده به طوری که در آبان ماه امسال به کمترین نسبت 
از نظر تعداد و مبلغ رسیده است. این آمار به وضوح تاثیر قابل توجه تنظیم گری 
و اصالح قوانین در حوزه بازار را نشان می دهد. موضوعی که مجلس شورای 

اسالمی در شرایط کنونی کشور نیز باید بدان توجه داشته باشد.

 لزوم تصویب طرح مالیات
بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از نوسانات بازارها

طی سال های اخیر بازارهای مختلف کشور از سکه و ارز گرفته تا خودرو و 
مسکن، بارها شاهد نوسانات هیجانی و جوالن دالالن و سفته بازان بوده اند. 
در این میان از چند سال گذشته برخی نمایندگان مجلس طرحی با برای 
جلوگیری از داللی و قیمت سازی های کاذب در بازارها را آماده کرده اند که 
با تصویب آن، گام مهمی در ثبات بخشی به بازارها برداشته خواهد شد. طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه با اخذ مالیات از سودهای حاصل از داللی و سفته 
بازی، انگیزه ورود به بازارها برای کسب سودهای هنگفت و یک شبه را از بین 
برده و با حذف تقاضای سفته بازی، هیجانات قیمتی در بازارها را تا حد زیادی 

خنثی می کند.
با این حال طرح مذکور با وجود گذشت چندین سال از مطرح شدن آن در 
مجلس، هنوز چشم انتظار بررسی در صحن و تبدیل شدن به قانون است. 
در مدتی که نمایندگان تصویب این طرح را به تعویق انداختندف بسیاری از 
بازارهای کشور دستخوش رفتارهای هیجانی و تقاضاهای سفته بازانه شده 
و در نتیجه این رفتارها، ثبات و امنیت اقتصادی کشور همچنان قربانی این 

هیجانات می شود.
در چنین شرایطی اهمیت تصویب این طرح و فراهم شدن زمینه قانونی کنترل 
رفتارهای سوداگرانه برای ثبات بخشی به بازارهای مختلف و اقتصاد کشور 
بیش از هر زمان دیگری مشخص می شود. بر همین اساس تصویب طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه، زمینه قانونی مقابله با سوداگری در بازارها را فراهم 
و دست دولت را برای ثبت بخشی به بازارها باز می کند. نمایندگان مجلس 
اکنون می توانند تجربه شیرین کاهش چک های برگشتی و کاهش ریسک 
فعاالن بازار پس از تصویب قانون جدید چک را اکنون با تصویب طرح مالیات 
بر عایدی سرمایه و کنترل رفتارهای سوداگرانه در بازارهای ارز، سکه، خودرو، 

مسکن و ... تکرار کنند.

نسبت چکهای برگشتی 
پس از تصویب قانون 

چک با شتاب قابل 
توجهی نزولی شده به 
طوری که در آبان ماه 

امسال به کمترین نسبت 
از نظر تعداد و مبلغ 

رسیده است. این آمار به 
وضوح تاثیر قابل توجه 

تنظیم گری و اصالح 
قوانین در حوزه بازار را 

نشان می دهد
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متغیرهای اقتصادی همچون بدهی داخلی، نقدینگی و قدرت دالری به 
کمترین حد رسیده است بنابراین جای نگرانی نیست و مدیریت جدید 

بانک مرکزی با سیاست های درست می تواند بازار ارز را کنترل کند.
در ابتدا باید تصویری از اقتصاد کشور ارائه کنم که نمایانگر وضعیت موجود 

است و بر موضوع ارز نیز اثرگذار است.
در اقتصاد ما بدهی خارجی کمتر از هشت میلیارد دالر است و فرضیه ابرتورم در 
اقتصاد به هیچ وجه صحت ندارد و جای نگرانی در ابر تورم وجود ندارد نه اینکه 
تورم باال نداریم اما اینکه گفته می شود ابرتورم خواهیم داشت درست نیست.

باید این نگرانی که اقتصاد کشور ممکن است درگیر ابرتورم شود را اذهان 
عمومی پاک کنیم.

موضوع دیگر این است که بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی ۱۴ 
درصد است و نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص 
داخلی ۲۹ درصد است و این شاخص های بیانگر این است که دولت بدهی 

داخلی پایینی دارد.
میانگین بدهی به تولید ناخالص داخلی در دنیا باالی ۴۰ درصد است و بسیاری 
از کشورها در دنیا نسبت به تولید ناخالص داخلی خود، بدهی بیش از ۱۰۰ و 
۱5۰ درصد دارند بنابراین بدهی داخلی ما همچون بدهی خارجی پایین است 
و جای نگرانی نیست. میانگین نقدینگی به تولید ناخالص داخلی برپایه آمار 
بانک مرکزی ۷۰ درصد است در حالی که میانگین جهانی بیش از ۱۰۰ درصد 

است براین اساس در این حوزه نیز وضعیت مطلوبی داریم.
قدرت دالری حجم نقدینگی کشور نیز ۱5۰ میلیارد دالر است و این نیز مقدار 
مطلوبی است و مجموع شاخص های ذکر شده حاکی از این است که مدیریت 
اقتصادی به ویژه مدیریت ارزی جای نگرانی ندارد و زمانی می توان نگران 
وضعیت ارزی بود که بدهی خارجی باالیی داشته باشیم همچون ونزوئال که 
۱۸۰ میلیارد دالر بدهی خارجی داشت و با اعمال تحریم ها توان بازپرداخت 

بدهی را نداشت بنابراین منابع این کشور خارج شد.
نگرانی در خصوص وضعیت ارزی کشور وجود ندارد زیرا نسبت بدهی داخلی به 

تولید ناخالص داخلی بسیار رقم پایینی است، هم اینکه بدهی خارجی نداریم و 
هم نسبت نقدینگی تولید پایین است و با بانک مرکزی مقتدر به راحتی مسائل 
ارزی در کشور مدیریت می شود. تراز تجاری کشور امسال روبه بهبود بوده و 
صادرات نفتی و غیرنفتی به دلیل افزایش بهای نفت مثبت بود و این شاخص 
مثبتی برای کشور است و با بهبود تراز تجاری تراز ارزی نیز وضعیت مطلوبی 
خواهد داشت. رئیس جدید بانک مرکزی باید کریدور برای بازار ارز مبتنی بر 
شاخص های ذکر شده و دیگر شاخص های توانمندی اقتصاد کشور مشخص 
کند و در این محدوده در کرانه باال و پایین مداخله کند به این صورت که در 

محدوده پایین خریداری کند و در کرانه باال عرضه کند.
در شرایط موجود مهم ثبات اقتصادی است و باید بازار آزاد ارز کنترل شود و 
برای رسیدن به این هدف باید محدوده قیمتی توسط کمیته فنی با همکاری 
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و برپایه توانمندی ها تعیین شود تا شرایط به 

ثبات برسد.
نرخ هایی که در بازار ارز وجود دارد کاذب است و وضعیت شاخص های کلیدی 
اثرگذار بر بازار ارز وضعیت مناسبی است و قابل مدیریت است و می توان آن 

را کاهش داد.
ابتدا باید محدوده قیمتی تعیین شود و بعد ثبات حاکم شود و به تدریج قیمت ها 
کاهش یابد بنابراین جای نگرانی نداریم و درنتیجه ابرتورم هم نخواهیم داشت.

شاخص بدهی داخلی، نقدینگی و قدرت دالری در حال حاضر به کمترین 
حد رسیده است بنابراین مدیریت 

بازار ارز به راحتی امکان پذیر 
است و جای نگرانی نیست و 

بازارها به ویژه بازار ارز کنترل 
می شود.

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی:

کنترل بازار ارز با ورود بانک مرکزی

با تغییر و تحوالت در ریاست بانک مرکزی فعاالن بازار امیدوارند نرخ ارز نیز 
به ثبات برسد زیرا با ثبات ارز بازار طال و سکه نیز به ثبات و آرامش می رسد و 
البته افراد نیز باید از ورود به بازار ملتهب خودداری کنند و معامالت هیجانی 
نداشته باشند. از ابتدای سال ۱۴۰۱ به طور میانگین بهای انس جهانی طال 
۱۲۷ دالر کاهش داشت و از ابتدای امسال سکه طرح جدید ۳۸ درصد، نیم 
سکه ۴6 درصد و ربع سکه ۷5 درصد افزایش قیمت داشت و بخش عمده این 
رشد قیمت ها به دلیل رشد حباب قیمت ها بود که خود تحت تاثیر افزایش نرخ 
ارز در بازار داخلی بود و می توان گفت حباب سکه ها توجیه منطقی نداشت. 

در صورتی که انواع سکه در بازار عرضه می شد حباب سکه کاهش می یافت، 
اما این اقدام از سوی بانک مرکزی انجام نشد. به افرادی که برای حفظ سرمایه 
خود به بازار سکه و طال هجوم می آورند توصیه می کنیم در خرید خود دقت و 

از مراکز معتبر خرید کنند.
همچنین حتما انواع سکه را از واحدهایی که فقط سکه معامله می کنند 
خریداری کنند و برای خرید مصنوعات نیز توجه داشته باشند که استاندارد 
الزم را داشته باشد و در فاکتور نیز کد مصنوع نیز درج شده باشد و از خرید در 

فضای مجازی به جد خودداری کنند.

نادر بذرافشان،رییس اتحادیه طال و جواهر تهران: 

خریداران ارز بخوانند
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یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ارائه بسته جدید ارزی بانک مرکزی 
و سیاست های رییس جدید این بانک، گفت: کلیات سیاست ها خوب 
بوده و در صورتی که به خوبی و درستی اجرا شود، بسته مناسب و مثمر 

ثمری خواهد بود.
شاهین شایان آرانی در مورد سیاست های جدید بانک مرکزی، اظهار کرد: 
تاکید رییس کل جدید بانک مرکزی بر دو محور اصلی تثبیت نرخ ارز و کنترل 
و مهار تورم است که هر دو این برنامه ها، سیاست خوبی است و با پیاده شدن 

درست آن به طور قطع مفید و مثمر ثمر خواهند بود.
وی با بیان اینکه در این بین چالش های زیادی نیز وجود دارد که امیدواریم 
حل شود، افزود: این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که تنها مشکل مربوط به 
بانک مرکزی نیست و یک موضوع فراجناحی بوده و همه باید دست به دست 
هم بدهند تا مشکالت و چالش های پیش رو برای محقق کردن بسته جدید 

ارزی محقق شود.
شایان آرانی تاکید کرد: اینکه بانک مرکزی بتواند هماهنگی های الزم را انجام 
داده و دستگاه های مختلف حاکمیتی را پای کار بیاورد، احتمال موفقیت بسته 

جدید ارزی را باال می برد.

جزییات برنامه  فرزین برای بانک مرکزی
پیش تر »محمدرضا فرزین« رییس کل جدید بانک مرکزی با تشریح برنامه های 
این بانک برای مدیریت بازار ارز با بیان اینکه دو وظیفه اساسی بانک مرکزی 
حفظ ارزش پول و تورم است، از تدوین سیاست های اعتباری و پولی در راستای 
ثبات اقتصاد کالن خبر داد و گفت: سیاست های خوبی در این حوزه شروع 
شده و به طور حتم آن را ادامه خواهیم داد، اما در این دوره از سیاست های پولی 
برای پیشبرد اهداف اقتصاد کشور بیشتر استفاده خواهیم کرد. البته سیاست 
پولی یک سیاست دائمی نیست و می توان برای دوره کوتاه مدت 6 ماهه از آن 

استفاده کرد.
وی، سیاست جدید ارزی را سیاست تثبیتی خواند و گفت: ارز را تثبیت و 
دغدغه فعاالن اقتصادی کشور را رفع خواهیم کرد. رییس کل بانک مرکزی 
اضافه کرده بود: دغدغه رییس جمهوری هم معیشت مردم است که با کنترل 
تورم و ارز آن را تامین خواهیم کرد. برای رفع نارسایی ها باید رویکرد جدیدی 
اتخاذ کنیم. به طور حتم نرخ سامانه نیما را روی قیمت ۲۸ هزار و 5۰۰ تومان 
تثبیت خواهیم کرد و واردات همه کاالهای اساسی و مواد اولیه و ماشین آالت 
را با این نرخ تامین خواهیم کرد. سایر مصارف ارزی که حدود ۴۰ مورد است 
در بازار مبادله ارزی تامین خواهد شد. تالش می کنیم این نرخ به بازار آزاد 
عالمت بدهد. همه نیازهای ارزی را در نیما و بازار مبادله ارزی تامین خواهیم 
کرد و بازار ارز آزاد را به طور مستمر کوچک و نرخ آن را به نرخ بازار مبادله ارزی 

نزدیک خواهیم کرد.

 جزئیات انتشار اوراق
23 درصدی گواهی سپرده بانک مرکزی

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی جزئیاتی از انتشار گواهی سپرده بانک 
مرکزی با نرخ ۲۳ درصد را اعالم کرد. معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی، در 
مورد جزئیات انتشار اوراق گواهی سپرده بانک مرکزی با نرخ ۲۳ درصد، اظهار 
داشت: هیأت عامل بانک مرکزی در مصوبه خود به بانک ها اجازه انتشار اوراق 

گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام با نرخ ۲۳ درصد صادر کرد.
عمرانی افزود: این اوراق حداکثر یک ساله است ولی برای راحتی کار به بانک ها 
اجازه داده شده در مدت کمتر از یک سال هم بتوانند اوراق منتشر کنند و اگر 
کسی قبل از سررسید بخواهد اوراق خود را به بانک برگرداند نرخ شکست ۱۰ 
درصد سالیانه برایش در نظر گرفته می شود. یعنی به میزان مدت نگهداری 
اوراق توسط مردم معادل ۱۰ درصد از اول دوره محاسبه می شود. معاون اداره 
اعتبارات بانک مرکزی گفت: خرید اوراق گواهی سپرده عام بانک مرکزی برای 
اشخاص حقیقی باالی ۱۸ سال است که قابل انتقال به غیر نیست و این اوراق 

براساس قانونی که انتشار هر نوع اوراق بانک مرکزی معاف از مالیات است.
کارشناسان می گویند از دالیل مهم انتشار اوراق گواهی سپرده بانک مرکزی 

برای کنترل تورم و مدیریت نقدینگی است.

سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی
چه اثری روی بازار دارد؟
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مدیریت جدید بانک مرکزی سیاست قابل توجهی در مسئله تثبیت 
نرخ ارز را در پیش گرفته است که زمینه آرامش فضای اقتصاد کشور 
در بلند مدت را فراهم می کند. پس از حذف ارز 4200 تومانی، تثبیت 
نرخ ارز اهمیت قابل توجهی داشت و در صورت تحقق این هدف، رشد 

اقتصادی قابل توجهی در حوزه کشاورزی و صنعت رخ می داد.
تثبیت نرخ ارز با اتکا به ابزارهای بازار و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا اهمیت 
قابل توجهی در رونق اقتصادی دارد. زمانی که فعال اقتصادی ریسکی بابت 
افزایش نرخ ارز نداشته و بتواند پیش بینی میان مدت از تحوالت را برای کسب 
وکار خود داشته باشد، در اقتصاد کالن زمینه ورود به دوره رونق اقتصادی 

فراهم خواهد شد.
مدیریت جدید بانک مرکزی سیاست قابل توجهی در مسئله تثبیت نرخ ارز 
را در پیش گرفته که زمینه آرامش فضای اقتصاد کشور در بلند مدت را فراهم 

می کند.
هدایت نقدینگی از طریق نظام تسهیالتی به بخش مولد اقتصاد با پرداخت 
وام ساخت مسکن و سرمایه گذاری در حوزه های پیشران یکی از حلقه های 

مفقوده تامین مالی در کشور است.
نظام بانکی با پرداخت تسیهالت در بخش مسکن می تواند زمینه رشد اقتصادی 
را فراهم کرده و از دو طریق کاهش هزینه خانوار و ایجاد اشتغال گسترده به 

کاهش تورم در سطح کالن کمک کند.
یکی از بانک های دولتی در حالی که باید ۳۰ هزار فقره تسهیالت مسکن 
روستایی در سال جاری پرداخت می کرد، با وجود تاکیدات دولت فقط ۹ فقره 
وام پرداخت کرده است که عملکرد فاجعه باری است و پیشنهاد می شود، 

فرآیند تقنینی این بانک ها در دستور کار قرار گیرد.
امیدواریم، با طرح قانون بانک مرکزی که ساختار، اختیارات و فضایی جدید را 
برای بانک مرکزی به وجود می آورد و استقالل بیشتری در حوزه تصمیم گیری 
به این نهاد مهم خواهد داد، در دوره جدید بانک مرکزی می تواند موانع 

پیاده سازی سیاست ها و برنامه های جدید بانک مرکزی را کاهش دهد.

حمید بهزادی کارشناس اقتصاد: 

استقالل در تصمیم گیری با طرح قانون بانک مرکزی

ایجاد یک لنگر اسمی برای نرخ ارز توسط رئیس بانک مرکزی اقدام 
هوشمندانه ای بود که به تولیدکنندگان در بازه زمانی یک ساله تضمین 

ارائه دالر با نرخ 28500 تومان داده است.
رئیس کل جدید بانک مرکزی یکی از مدیران برجسته حوزه بانکی است که از 
جنبه اجرایی و سیاست گذاری سوابق خوبی در این حوزه دارد؛ وی در ابتدای 

شروع به کار خود، به درستی بر روی موضوع لنگر اسمی ارز اقدام کرد .
ما برای کارآمد کردن سیاست بانک مرکزی، عالوه بر اینکه محدوده نرخ بهره 
را در یک سال مشخص می کنیم، باید یک محدوده ای از تورم و نرخ ارز را نیز 
تعیین کنیم. اینکه رئیس کل  جدید بانک مرکزی عدد ۲۸.5 هزار تومان را به 
عنوان لنگر اسمی اعالم کرد  کار درستی بود که می تواند حداقل تا 6 ماه آینده 
و تا یک سال، ثبات را در بازار حفظ کند. اما چرا این عدد، انتخاب درستی بود؟ 
یکی از دالیل این است که در حال حاضر به گفته وزیر نفت، صادرات نفت و 
میعانات گازی ایران وارد کانال ۱.5 میلیون بشکه در روز شده است و صادرات 
و تجارت غیرنفتی ایران نیز رو به افزایش است که دست بانک مرکزی را برای 

این لنگر اسمی باز می کند.

همچنین توجه داشته باشید که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، فشار تامین این 
ارز برای واردات کاال حذف شده است و در نتیجه ارز در دسترس بانک مرکزی 
بیشتر شده است و نباید قیمت ارز در بازار افزایش یابد. در نتیجه افزایش قیمت 

ارز ناشی از تورم ارز ۴۲۰۰ تومانی نبوده است.
قیمت واقعی ارز آن چیزی نیست که هم اکنون در بازار آزاد شاهدش هستیم. 
از طرفی تراز تجاری ایران نزدیک به صفر است یعنی فشار ارزی بر کشور وارد 
نمی شود )برخالف ترکیه(. به نظر من ایجاد یک لنگر اسمی برای نرخ ارز توسط 
رئیس بانک مرکزی اقدام هوشمندانه ای بود که به تولیدکنندگان در بازه زمانی 
6 ماه آینده تضمین ارائه دالر با نرخ ۲۸.5 هزار تومان داده است.  همچنین 
ما باید پیش تر در بازار کاغذی ارز دخالت می کردیم و در حاشیه این بازار کار 

کنیم و به این شکل نباشد که در قیمت های بسیار پایین به بازار ورود کنیم.
انتظار اصلی از رئیس جدید بانک مرکزی عالوه بر کنترل نرخ ارز، بحث هدایت 
اعتبارات است. به هر حال ساخت مسکن می تواند به عنوان لکوموتیو اقتصاد 
کشور مابقی صنایع را با خود حرکت دهد و باید تسهیالت ساخت مسکن ارائه 
شود و تسهیالت دهی بانک ها از امور غیرمولد به بخش های مولد سرکوب شود.

علی صالحی کارشناس اقتصادی: 

اقدام هوشمندانه بانک مرکزی در بخش ارز

هدایت نقدینگی از طریق نظام 
تسهیالتی به بخش مولد اقتصاد 

با پرداخت وام ساخت مسکن 
و سرمایه گذاری در حوزه های 

پیشران یکی از حلقه های مفقوده 
تامین مالی در کشور است. نظام 

بانکی با پرداخت تسهیالت در 
بخش مسکن میتواند زمینه رشد 

اقتصادی را فراهم کند
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وزیر اسبق بازرگانی: 

نیمی از تقاضای فعلی ارز  غیرواقعی است
بازار ارز از چندی پیش با التهاب و افزایش قیمت مواجه شده است. برخی کارشناسان ناآرامی های 

اخیر و اقدام سوداگران را دلیل اصلی افزایش قیمت ها می دانند. البته مدیریت بازار ارز توسط 
بازارساز و ورود به این بازار می تواند برای افرادی که در سقف قیمت ها وارد بازار شده اند، 

مشکالت فراوانی را ایجاد کند.کاهش ارزش سرمایه گذاری این افراد در این بازار می تواند 
اولین مساله ای باشد که با ورود بانک مرکزی به بازار ارز رخ خواهد داد. یحیی آل اسحاق، رئیس 
سابق اتاق بازرگانی تهران که در حال حاضر ریاست  اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق را 

بر عهده دارد درباره راهکارهای مدیریت بازار ارز می گوید: باید دید تقاضای ارز در بازار 
به چه صورت است. با تجزیه و تحلیل درست از میزان و نوع تقاضای ارز می توان 

نقطه آسیب را شناسایی کرد و همین مساله هم می تواند راهکار را به سمت 
درست هدایت کند. یعنی راهکار موضعی ارائه و مساله را حل کرد. در ادامه 

مشروح گفت و گوی  با یحیی آل اسحاق را می خوانید:
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    به عنوان اولین سوال بفرمایید، مدیریت بازار ارز مانند 
مدیریت سایر بخش ها و حوزه های اقتصادی است یا با آن 

تفاوت دارد؟
موضوع ارز همانند هر کاالی دیگر در اقتصاد تابع یک قانون کلی است؛ چگونگی 
عرضه و مقدار عرضه و چگونگی و مقدار تقاضا و نوع تقاضا و نوع عرضه مشخص 
کننده قیمت ارز است. اگر بخواهیم مقوله ارز را برای مدیریت ارز تجزیه تحلیل 
کنیم، باید همه مولفه های موثر بر این موضوع را بشناسیم. یعنی بدانیم عرضه ارز 
در چه وضعی است و حال و هوای تقاضای ارز چگونه است؟ آیا این دو باهم تقابل 
می کنند یا کسری و نقصان دارند؟ به طور کلی در بحث عرضه، آن چه که مقامات 
رسمی کشور در داخل و آن چه که منابع بین المللی مانند صندوق جهانی پول 
و بانک جهانی عنوان می کنند و واقعیت های ملموسی که در اقتصاد کشور دیده 
می شود، این است که مقدار عرضه انواع ارز، چه حواله ای و چه نقدی مانند ارز 
حاصل از فروش نفت یا صادرات غیر نفتی، نسبت به تقاضا کسری ندارد و در 

برخی مواقع ما با مازاد عرضه نیز مواجه هستیم.

    بنابراین وجود مازاد عرضه چرا سبب نشده است قیمت 
ارز متعادل شود و یا با کاهش مواجه شود؟ چه عامل دیگری 

در این مساله دخالت داشته است؟
نظر من این است که ما از لحاظ عرضه ارز نسبت به تقاضایمان کسری نداریم. اما 
شکل این مازاد عرضه را باید مدیریت کرد و مقداری ورود ارز به بازار را روان کرد. 
برخی از این ارزهایی که داریم منجمد است و برخی دیگر به صورت بهینه عرضه 
نمی شود و در زمان مناسب عرضه نمی شود؛ یا نوع عرضه ما به گونه ای است که 
پاسخگوی تقاضا نیست. بارها بانک مرکزی به عنوان مقام رسمی درباره ارز، همین 
مازاد عرضه را عنوان کرده است. در حوزه ارز حواله ای و نیازهای تجاری واقعی، ارز 
نیمایی و حواله ای، به صورت میلیارد دالر عرضه می شود، ولی تقاضا در حد چند 
صدمیلیون دالر است. مثال یک میلیارد ارز عرضه شده و ۱۰۰ میلیون تقاضا برای 
آن وجود داشته است. اختالف خیلی زیاد است. در حوزه های اسکناس هم همین 
مازاد وجود دارد. پس مشکل اصلی در عرضه نیست، هم فروش نفت افزایش 
یافته و هم صادرات غیرنفتی  کشور به حدود ۴۰ میلیارد دالر رسیده است. پس ما 
در تامین ارز مشکلی نداریم. یعنی مجموعه اطالعاتی که در دسترس داریم این 
است که از لحاظ ذخایر ارزی و نوع دارایی ارزی مشکلی برای عرضه وجود ندارد. از 
طرفی التهاب را می بینیم که نرخ ارز آزاد  به نزدیک ۳۹ هزار تومان رسیده است. به 
نظر می رسد مشکل ما در بحث تقاضا باشد که نرخ ارز با افزایش روبرو شده است.

     با توجه به صحبت های شما، مشکل کشور در بحث ارز، 
به موضوع تقاضا ارتباط پیدا می کند. چقدر تقاضا و با چه 
کیفیتی در بازار ارز وجود دارد که هر روز سبب رشد قیمت 

ارز می شود؟
باید دید تقاضای ارز در بازار به چه صورت است. با تجزیه و تحلیل درست از میزان 
و نوع تقاضای ارز می توان نقطه آسیب را شناسایی کرد و همین مساله هم می تواند 
راهکار را به سمت درست هدایت کند. یعنی راهکار موضعی ارائه و مساله را حل 
کرد. یک تقاضای ارز برای امر تجارت و واردات داریم و از طرفی یک تقاضا باری 
دانشجویان خارج از کشور، گردشگری و هر نوع خدمتی که شهروندان از سایر 
کشورها می خواهند دریافت کنند. پس یک هزینه های واقعی برای امر تجارت 
و واردات کاال و مواد اولیه به کشور داریم. مقداری هم نیاز برای انواع خدمات 
داریم که این ها تقاضای واقعی ارز است. در رابطه با نیازهای تجاری، چیزی که 

مشخص است تقاضا کمتر از عرضه است، ولی اینجا نکته ای وجود دارد که آیا 
همه تقاضاهایی که برای تجارت است همه از این طریق حواله و ارز نیمایی پاسخ 
داده می شود یا یک سری از تقاضاها مثال برای قاچاق کاال وجود دارد که از این 
طریق امکان تامین آن وجود ندارد. دولت می گوید هرکسی در وزارت صمت ثبت 
سفارش کرده ارز او را می دهیم. ولی یک سری کاالها هست که آن جا ثبت سفارش 
نمی شود. در مورد حجم این قاچاق صحبت های مختلفی می شود که حداقل 
می گویند ۱۰ میلیارد دالر است. پس ما یک تقاضای مدیریت نشده داریم، در 
حد ۱۰ میلیارد دالر، تقاضای رسمی یعنی آن هایی که برای تجارت و خدمات 
الزم است، کمتر از 5۰ میلیارد دالر است. برای قاچاق نیز تقاضای غیررسمی 
ارز وجود دارد که باید از بازار آزاد تهیه شود و همین مساله می تواند باعث رشد 

قیمت ارز شود.

    آیا انواع دیگری از تقاضا برای ارز وجود دارد که موجب 
رشد قیمت دالر در بازار می شود؟

بله. تفاضای دیگری برای ارز وجود دارد که برای سوداگری است. یعنی عده ای 
مواد اولیه و کاال، خرید و فروش می کنند و عده ای تجارت ارز می کنند. این افراد 
از باال و پایین شدن ارز سوداگری می کنند. ارز را امروز ارزان می خرند و فردا گران 
می فروشند. این هم یک نوع تقاضای غیرواقعی برای ارز است. حجم این تقاضا 
به آن جریان روانی و انتظاری که ایجاد می کند، بستگی دارد. در جامعه اخبار 
نادرست منتشر می کنند که به دالیل سیاسی یا روابط بین الملل، ارز در حال 
گران شدن است. مردم هم شروع می کنند به خریدن ارز. بعد از فروش ارز گران 
به مردم، نقطه عکسش را می گویند و ارز ارزان شده را دوباره می خرند. برخی به 
صورت سوداگرانه، عرضه و تقاضای بازار را به هم می زنند. یکی از چالش ها اینجا 
است. نقاط آسیب را اگر نگاه کنیم، سوداگران ارز با باال و پایین کردن نرخ ارز 
تنها به دنبال سود خود هستند ایادی این افراد، با القای اخبار دروغ به دنبال باال 
و پایین کردن تقاضا برای ایجاد نوسان در بازار هستند. اینجا باید مدیریت شود.

    برخی از افراد به دنبال تبدیل دارایی خود از ریال به ارزهای 
خارجی هستند، آیا این مساله نیز به عنوان نوعی تقاضا دیده 

می شود؟
کسانی هستند که به هر دلیل می خواهند دارایی خود را از کشور خارج کنند. بر 
اساس شرایط و نوع سرمایه گذاری شان به این نتیجه می رسند که اگر بخواهند 
سرمایه گذاری کنند یا دارایی خود را محفوظ نگه دارند، پولشان را باید به خارج 
از کشور ببرند. این ها هم تقاضایی است که به دالیلی غیر واقعی برای ارز وجود 
دارد. این نوع از تقاضا حجم باالیی دارد و رقم هایی که می گویند، میلیاردی است. 
یک سری هم هستند که در داخل کشور به دالیل خاص اقتصادی مانند اینکه 
چون بخش تولید، سودآوری مشخصی ندارد و نگرانی در بخش تولید وجود دارد 
یا به دلیل تورمی که احساس می کنند، به دنبال تبدیل دارایی خود به ارزهای 
خارجی هستند. این افراد به دنبال این هستند که راهی پیدا کنند تا ارزش 

پولشان پایین نیاید.

    چرا افراد برای این مدل تقاضا به سمت ارز و دالر می روند 
و راه های دیگر را برای حفظ ارزش دارایی خود انتخاب 

نمی کنند؟
خصوصیت اصلی این تصمیم گیری این است که زود نقد می شود. یعنی کاالیی 
می خرند که هر وقت الزم شد، بتواند آن را به پول نقد تبدیل کند. پس یا ارز 
می خرد و یا طال می گیرد یا کاال می خرد. یکی از مواردی که تقاضای ارز را باال 
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می برد، این است که افراد برای حفظ ارزش پولشان شروع به خرید دالر و ارز می 
کنند. تقاضای دیگری که ضمن این که حجمش کم است، ولی ضریب تاثیر باالیی 
دارد تقاضای اسکناس است. این هایی که عرض کردم ممکن است به صورت 
حواله باشد یا به صورت راه های غیررسمی که ملکی اینجا داشته باشد و بفروشد 
و ارز آن را خارج کنند. ولی یک تقاضای دیگر وجود دارد که خیلی در نرخ ارز موثر 
است و آن، بازار اسکناس است. چیزی که در فردوسی و سبزه میدان به صورت 
صرافی رسمی یا غیر رسمی معامله می شود، این بازار اسکناس هم یک تقاضایی 
را به خود اختصاص می دهد. با اینکه حجم این نوع تقاضا کم است، اما تاثیر باالیی 
بر بازار ارز دارد. متاسفانه شاخصی که افکار عمومی آن را می بیند، همین بازار 
است. این بازار اسکناس مالک است، وگرنه در بازار حواله یا نیمایی یا توافقی نرخ 

ها به این شدت افزایش پیدا نمی کنند.

    در بازار ارز چند مدل تقاضا وجود دارد که گفته شد. برای 
مدیریت بازار ارز در شرایطی که عرضه ارز مشکلی ندارد، 

باید چه کرد؟
اگر قرار است بازار ارز را مدیریت کنیم راهکار این است که یک کار مطالعاتی کنیم 
و موارد نیازهای واقعی را مشخص کنیم و نیازهای غیر واقعی یا غیر مناسب یا سوء 
استفاده را نیز مشخص کنیم و با هرکدام به فراخور و تناسب خودش برخورد کنیم. 
برای این، بانک مرکزی در ارتباط با تقاضای اسکناس، ابتدا می گفت بر اساس 
کارت ملی ارز می دهیم. تالی فاسدش این بود که صف عظیمی ایجاد می شد. االن 
بازاری درست کرده اند که به شرکت های تجاری یا به افراد ارز توافقی پرداخت 
می شود. یکی هم این بود که ارز حاصل از صادرات مواد غذایی را گفته اند که 
به قیمت روز می توانند اسکناس بگیرند تا بتوانند از طریق صرافی ها به مردم 
بدهند. یک سری راهکار به این صورت، بانک مرکزی ارائه داده ولی هنوز نتیجه 
آن مشخص نشده است. به نظرم علت عمده اش سوداگرانی هستند که بازار را 
ملتهب می کنند و کسانی که دارایی های خود را خارج می کنند یا برای حفظ 
ارزش دارایی خود، به سمت بازار ارز می روند تا حفظ دارایی کنند. در شرایط 
فعلی دولت توانسته است ارز مورد نیاز فعالیت های رسمی کشور را تامین کند. 
اگر دولت همت خود را برای بازار ارز به سمت مدیریت بازار غیررسمی سوق دهد، 

می توان گفت بازار ارز مدیریت خواهد شد.

    برای انواع تقاضای غیررسمی چه راهکارهایی می توان به 
بانک مرکزی پیشنهاد داد؟

مثال برای فعالیت کوله بران که جامعه پذیرفته قاچاق نیست، در بازارهای مرزی 
ارز اختصاص داده شود. یعنی اگر بتوانند سامانه ای به تبادالت مرزی ایجاد کنند 
که در کانال مشخصی باشد و دولت قبول داشته باشد که این کاالها از مرزها بیاید 
و ارز کنترل شده به آن بدهند و دیگر نیازی نباشد در بازار ارز به صورت قاچاق به 
دنبال ارز باشند. واقعیتی در کشور است که یک سری کاالها و مبادالت مرزی 
و کوله بری از استان های مختلف وارد کشور می شود. این را قاعده مند کنند. به 
جای این که مدام بگوییم این زشت و بد است، آن قسمت هایی که می شود را قاعده 
مند کنند. این هم شدنی است. هم قوانینش سابقه دارد و هم امکانش هست که 
وزارت کشور هماهنگی کند. در رابطه با سوداگرانی که االن هستند و برای خرید 
و فروش ارز کار می کنند، برای این هم نظاماتی باید ایجاد شود و نظامات کنترل 
شده بگذارند که بانک مرکزی این را با سیستم خود انجام دهد. اگر برای سوداگران 
ارز یعنی خرید و فروش ارز، یک نظام قاعده مند و کنترل شده بگذارند یک قسمت 
از این بازار غیر مشخص را می توان کنترل کرد. وگرنه اینکه بگوییم سوداگری و 
خرید و فروش ارز اصال چیز زشت و بدی است، مشکل حل نمی شود. کما این که 
ظرف این چهل سال نشده است. مگر این که برای سوداگری خرید و فروش ارز 
نظامی قاعده مند بگذارند مانند مالیات. مگر آهن و برنج و کاالهای دیگر را خرید 

و فروش نمی کنند؟ بله جلوی سوء استفاده کننده گان را باید بگیرند.

    چرا افراد ترجیح می دهند، به جای فعالیت تولیدی به 
سمت فعالیت های سوداگرانه و داللی بروند؟

اگر بخواهم در کالن اقتصاد نگاه کنیم، باید به این پرشس پاسخ دهیم که چرا 
پول ها از سرمایه گذاری بلند و میان مدت به سمت کوتاه مدت می رود، به دلیل 
بی اعتمادی است که به نظام تولید در کشور است و مشکالتی که در بخش تولید 
است. واقعیت این است که می گوییم از تولید حمایت کنیم، در عمل مجموعه 
عوامل تاثیر گذار بر تولید به گونه ای است که خروجی اش کسی سرمایه گذاری 
نمی کند. بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی در حوزه سرمایه گذاری گاردشان 
را باز نکرده اند. چون کسی که سرمایه گذاری می کند تا چهار سال دیگر از این 
سرمایه گذاری محصول برداشت  کند. باید آنقدر اطمینان داشته باشد که این 
سرمایه میلیاردی که با تمام وجودش انجام می دهد، حداقل به میزان سود 
بانکی برایش فایده دارد. اگر ببیند قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و راهبردها 
طوری است که نمی شود به آن اعتماد کرد و امروز حرفی می زنند و دولتی می آید، 
سرمایه گذاری نمی کنند، کما این که تا االن نیز نشده است. یکی از مشکالتی که 
کشور دارد این است که مقدار سرمایه گذاری هایی که در کشور می شود به اندازه 
استهالک نیز نیست و این فاجعه بزرگی است. یعنی این مقدار سرمایه گذاری 
که می شود با مقدار استهالکاتی که می شود برابری ندارد. حاال توسعه سر جای 
خودش. یعنی ما حمایت از تولید را می گوییم، ولی نظام مالیاتی ما برعکس عمل 
می کند. نظام بیمه ای ما برعکس عمل می کند. برای این که تولید بخواهد شکل 
بگیرد ده ها موضوع باید درست کار کند. اگر می خواهیم بخش تولید سامان پیدا 
کند که معنایش این است که سرمایه گذاری که فرد می کند سود الزم را درست 
پیش بینی کند و بعد از این که محصول تولید شد، حداقل اندازه نرخ بهره بانکی 
سود ببرد. یعنی نرخ بهره بانکی که قرار است بیشتر هم کنند می شود ۲۴ درصد. 
سودی که از تولید می برد ۱۰ درصد است. این جواب نمی دهد. سودی که از 
خرید و فروش ارز می برد می شود ۴۰ درصد و سودی که از تولید می برد می شود 
۱۰ درصد. سودی که از کشاورزی می برد بشود 5 درصد و سودی که از سوداگری 

ارز می برد، بسیار بیشتر است.

زمانی که سود بازار 
سوداگرانه 40 درصد و 

سود تولید 10 درصد باشد 
مشخص است نمی توان 

نقدینگی را به سمت تولید 
هدایت کرد. برای هدایت 

این کار اقداماتی مانند 
نظارت بر خرید و فروش بازار 

سوداگرانه و قوانینی مانند 
مالیات بر عایدی سرمایه 

باید به اجرا در بیاید
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    با توجه به آنچه گفته شد، شما مدیریت بازار ارز را در 
مدیریت بخش تقاضا می دانید؟

بله. مدیریت ارز مانند هر کاالی دیگری احتیاج به نظام و تدبیر دارد. این نظام یکی 
فضاست، یعنی این خرید و فروش و تعامالت ارزی در کدام فضا شکل می گیرد. این 
فضا را اگر آن طور که باید درست نشناسیم، نه شاخه عرضه را درست تجزیه تحلیل 
می کنیم و نه شاخه تقاضا را. پس قدم اول این است که فضای حاکم بر موضوع ارز 
را تشخیص دهیم. این فضا یک سری مسائل داخلی و یک سری مسائل خارجی 
دارد. یک سری تدابیر و نظاماتی است که ما داریم تدوین می کنیم. اگر بخواهم 

بگویم قضیه باید چطور حل شود، یک مثلت سه ضلعی است.
یک ضلع مسائل حاکم بر روابط خارجی ما است. یک سری روابط داخلی ما هم 
در رابطه با ارز است. یک سری هم نظام تدبیر و سیاست ها و راهبردهایی است. 
اگر بخواهیم بازار ارز را مدیریت کنیم، باید هر سه ضلع این موضوع را مورد توجه 
قرار دهیم. اما در دل این مثلث، در وسط یک نقطه فنی وجود دارد که آن اعتماد 

فعاالن اقتصادی در بازار ارز به بازار است.
اگر فعاالن اقتصادی به هر یک از این شاخه ها، خارجی و داخلی و نظام تدبیرها و 
افرادی که مدیریت می کنند، اعتماد نکنند نمی توان بازار ارز و یا هر بازار دیگری 

را مدیریت کرد.

    مالیات بر عایدی سرمایه می تواند سوداگری ارز را مدیریت 
کند؟

این قانون باید برای همه بخش ها اجرایی شود و  نمی شود آن را اختصاصا روی بازار 
ارز گذاشت، باید همه بخش های مثبت و منفی این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

    توصیه شما به مردم چیست؟ وارد شدن به بازار حباب دار 
می تواند کار درستی باشد؟

باز هم باید بخش واقعی تقاضا را از بخش غیرواقعی آن جدا کرد. برخی افراد برای 
نیازهای واقعی مانند سفر، ارز دانشجویی و... نیاز به ارز دارند که در هر شرایطی 
باید آن را تهیه کنند، ولی به افرادی که برای سوداگری وارد بازار ارز می شوند، باید 
گفت این قیمت ها باقی نخواهد ماند. به عنوان کسی که مدت ها در کار اقتصادی 
هستم عرض می کنم، جو روانی حاکم چندین برابر واقعیت ها است. اگر بگوییم 
قیمت ارز تابع عرضه و تقاضای ارز است، در عرضه ارز مشکلی نیست. تقاضای ارز 
باالی 5۰ درصدش غیر واقعی است. امروز ممکن است با هر اقدام بانک مرکزی 
و یا حادثه ای در خارج از کشور، قیمت ارز به شدت کاهش پیدا کند. این مسائل 
روانی تابع جو و شرایط است. آن چه که االن وجود دارد قسمت اعظم این التهاب 

مربوط به جو روانی است و قابل اعتماد نیست.
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رئیس اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری سازمان 
بورس و اوراق بهادار گفت: دستورالعمل حاکمیت شرکتی از جمله 
دستورالعمل هایی است که بر روی آن بسیار کار شده است و 
الزاماتی همچون حفظ منافع سهامدار، قابلیت اجرایی و مطابقت 

با منابع روز دنیا دارد.
سید مصطفی علوی به بررسی میزان عملیاتی شدن دستورالعمل جدید 
حاکمیت شرکتی پرداخت و اظهار داشت: دستورالعمل حاکمیت شرکتی 
برای نخستین بار در سال ۹۷ برای شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران 

و فرابورس ایران الزام شد تا آن را رعایت و اجرا کنند.
وی بیان داشت:  بازار سرمایه جایی است که طیف گسترده ای از افراد و آحاد 
جامعه در آن حضور دارند و حاکمیت موظف است در راستای حمایت از منافع 
سهامداران دخالت کند و در صورت نیاز قانون، دستورالعمل و یا مقررات 

الزم را برای آنان تدوین کند.
این مسوول سازمان بورس گفت: تعاریف متعددی برای حاکمیت شرکتی 
وجود دارد که از جمله می توان به سیستمی اشاره کرد که شرکت ها با آن 
هدایت یا کنترل می شوند و یا اینکه مجموعه ای از قوانین و مقررات و بایدها 

و نبایدها است که بر کنترل و هدایت شرکت ها تاکید می کند.
علوی اظهار داشت: هدف نهایی این دستورالعمل حمایت از منافع سهامداران 
و سرمایه گذاران است و با دستورالعمل حاکمیت شرکتی، به شرکت ها 

اطمینان داده می شود که با بایدها و نبایدها و مقرراتی که بر عهده تیم 
راهبری شرکت گذاشته می شود، منافع افراد در بازار سرمایه حفظ می شود.

رئیس اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری سازمان بورس و اوراق 
بهادار با اعالم اینکه به دستورالعمل حاکمیت شرکتی، راهبری شرکتی هم 
گفته می شود، افزود: این دستورالعمل به دنبال این است که شرکت راهبری 

درست در راستای حمایت و حفاظت از منافع سهامداران داشته باشد.
وی با بیان اینکه حاکمیت شرکتی در بسیاری از کشورهای جهان به شکل 
قانون است و مکمل قانون تجارت و شرکت داری است و به عنوان یک قانون 
مترقی محسوب می شود، یادآور شد: در ایران و در بازار سرمایه به دلیل وجود 
برخی حساسیت ها، این دستورالعمل در سال ۹۷ ابالغ و شرکت ها موظف به 
اجرای آن شدند. در همان ابتدا، برخی مفاد و مواد این دستورالعمل قابلیت 

اجرایی نداشت و برخی مفاد هم با چالش هایی مواجه شد.
علوی ادامه داد: در دنیا هم همین رویه وجود دارد و این مسائل دوران گذاری 
دارد که به دنبال آن، اصالحات الزم برای آن قانون و مقررات انجام می شود.

رئیس اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری سازمان بورس و 
اوراق بهادار گفت: از سال ۹۹ که تعداد سهامداران بازار سرمایه افزایش 
یافت، سازمان بورس عالوه بر شفافیت، حمایت از منافع سهامداران را در 
اولویت کارهای خود قرار داد. از سال ۱۴۰۰ سازمان بورس به دنبال این بود 
که دستورالعمل حاکمیت شرکتی را اصالح کند. بنابراین از سال گذشته 

اصالحات مربوط به این دستوالعمل شروع شد.
ز جمله  لعمل ا ا ر ین دستو ن گفت ا ت می توا به گفته وی، به جرا
دستورالعمل هایی است که بر روی آن بسیار کار شده زیرا الزاماتی چون 

حفظ منافع سهامدار، قابلیت اجرایی و مطابقت با منابع روز دنیا دارد.
علوی با اعالم اینکه اصالح این دستورالعمل یک سال و نیم زمان برد، 
تصریح کرد: در اصالح این دستورالعمل، نظرات نخبگان دانشگاهی، فعاالن 
بازار، ذی نفعان، ناشران و نهادهای مالی، سهامداران عمده و وزارتخانه های 

دیگر اتخاذ شد که نظرات آنان بسیار ارزشمند بود.
رئیس اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری سازمان بورس و اوراق 
بهادار بیان داشت: دستورالعمل اصالح و ابالغ شده دارای پشتوانه علمی و فنی 

باالیی است و قابلیت اتکایی زیادی از لحاظ مستندات دارد.
وی افزود: همه نیازهایی که در راستای شرکت داری و هدایت شرکت ها الزم 
بود به این دستورالعمل اضافه و اصالحات الزم برای آن انجام شده و مطابق 

با استانداردهای دنیا است.
علوی با یادآوری اینکه این دستورالعمل از لحاظ اجرایی شدن قابلیت باالیی 
دارد، خاطرنشان کرد: بندهای دستورالعمل منافع شرکت ها و سهامداران 
را در نظر گرفته است به طوری که بایدها و نبایدهای آن چالش های شرکت 

را رفع کرده و منافع سهامداران را حفظ می کند.

رئیس اداره نظارت بر حسابرسان معتمد سازمان بورس اعالم کرد:

 حفاظت از منافع
سهامداران با جدیدترین رویه های جهانی

تعاریف متعددی برای 
حاکمیت شرکتی 

وجود دارد که از جمله 
می توان به سیستمی 

اشاره کرد که شرکت ها 
با آن هدایت یا کنترل 

می شوند و یا اینکه 
مجموعه ای از قوانین 

و مقررات و بایدها 
و نبایدها است که 
بر کنترل و هدایت 

شرکت ها تاکید می کند
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بازار سهام پس از عبور از فراز و نشیب های بسیار در نهایت پاییز امسال و 
تحت تاثیر تصمیمات درست اتخاذ شده توسط دولت و سازمان بورس به 
مدار صعود بازگشت و توانست روزهای خوشی را پیش روی سهامداران 
قرار دهد. با توجه به رشد شاخص بورس در چند روز گذشته و پیش بینی 
اکثر فعاالن بازار مبنی بر کاهش نوسانات شاخص بورس، اما برخی از 
سهامداران به دلیل ضرر و زیان های سنگینی که در چند وقت گذشته 
متحمل شده بودند، اکنون نگران نزول دوباره شاخص بورس و کاهش 

ارزش سرمایه هایشان در این بازار هستند.
کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سیاست گذاری های دولت برای تغییر 
شرایط بازار با اثر مثبت بر روند معامالت بورس همراه بوده است، گفت: اگر 
ابهامات مرتبط با بورس برطرف شود، می توان در انتظار تداوم رشد شاخص 

بورس بود.
در این پیوند، حسین عبدی کارشناس بازار سرمایه به بهبود روند معامالت 
بورس در چند وقت گذشته اشاره کرد و گفت: بازار سهام در فصل پاییز و 
تحت تاثیر تصمیمات اتخاذ شده برای تغییر مسیر شاخص بورس، شرایط 
بهتری را نسبت به گذشته تجربه کرد و امیدواری را به سهامداران حاضر در 

بازار بازگرداند.
وی معتقد است که علت اصلی بازگشت رشد به معامالت بورس، ناشی از 

حرکت بازارهای موازی و نیز وجود شرایط تورمی در اقتصاد کشور است.
عبدی خاطرنشان کرد: رشد بازار ارز کمک کرد تا بازار سرمایه هم به عنوان بازار 
دارایی محور، ارزش خود را حفظ کند و از این تورم عقب نماند که همین امر 
باعث صعود دوباره شاخص بورس و جبران ضرر و زیان سهامداران در بازار شد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سیاست گذاری های دولت برای تغییر 
شرایط بازار با اثر مثبت بر روند معامالت بورس همراه بود، گفت: در فصل پاییز 
شرکت های کوچک و متوسط رشد بیشتری را نسبت به شرکت های بزرگ 

تجربه کردند.
وی بیان کرد: اکنون برخی موارد مانند قطعی گاز، کنترل نرخ محصوالت 
شرکت های بزرگ و قیمت گذاری دستوری به عنوان تهدیدات عمده بازار 
تلقی می شوند و همین امر باعث شد تا شرکت های بزرگ رشدی را همسو با 

دیگر شرکت ها تجربه نکنند.
عبدی خاطرنشان کرد: در خصوص برتری صنایع حاضر در بازار طی چند وقت 
گذشته می توان گفت که صنعت خودرو رشد بسیار خوبی را در این مدت تجربه 
کرد، در واقع سیاست گذاری دولت و هدایت های انجام شده برای انجام فروش 

خودرو در بورس کاال باعث ایجاد تغییر مسیر این گروه در بازار شد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان داشت: عرضه خودرو در بورس کاال 
به نفع خودروسازان است و مشکل سرمایه در گردش خودروسازان را برطرف 
می کنند که از این طریق قطعه سازان به طور حتم به مطالبات خود خواهند 

رسید.

وی تاکید کرد: شرکت های خودروسازی در گزارش ماهانه خود نشان دادند 
که وضعیت بسیار بهتری را در مقایسه با گذشته تجربه می کنند.

عبدی، به علت رشد صنعت خودرو در بازار اشاره کرد و اظهار داشت: مسیر 
این صنعت به دلیل تغییر نگاه دولت به صنعت خودرو بهبود یافته و به نظر 
می رسد مسووالن قصد احیای صنعت خودرو را دارند که این تصمیم مهم را در 

صورت های مالی و سیاست گذاری های جدید دولت شاهد هستیم.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه قرار گرفتن این مسائل کنار یکدیگر 
باعث شد تا بازار سه ماه خوبی را در فصل پاییز تجربه کند، اظهار داشت: بازار 
سهام از دیگر بازارهای موازی عقب است و به نظر می رسد که اگر ابهامات 
مرتبط با بورس برطرف شود، می توان در انتظار تداوم رشد شاخص بورس بود.

بازگشت اعتماد به بورس به شرط استمرار حمایت ها
یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه حمایت های دولت و سازمان 
بورس از بازار سهام مثبت بوده و برای بازگشت اعتماد به بورس نیازمند تداوم 
حمایت ها هستیم، گفت: روند آینده بورس مثبت پیش بینی می شود و شاخص 

بورس می توان به راحتی به کانال یک میلیون و 6۰۰ هزار واحد دست یابد.
مجید محمد علیزاده آرانی به بهبود روند این روزهای معامالت بورس اشاره 
کرد و افزود: شرایط بازار سهام در چند وقت گذشته بهبود یافته و از مدار رکود 

و ریزشی خارج شده است.

 شاخص بورس
تحت چه شرایطی دوباره صعودی می شود؟

بازار سهام از دیگر بازارهای 
موازی عقب است و به نظر 

می رسد که اگر ابهامات 
مرتبط با بورس برطرف شود، 
می توان در انتظار تداوم رشد 

شاخص بورس بود. مسیر 
صنعت خودرو به دلیل تغییر 
نگاه دولت به صنعت خودرو 
بهبود یافته و به نظر می رسد 

مسئوالن قصد احیای صنعت 
خودرو را دارند
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وی به تاثیر حمایت های دولت از بازار سهام تاکید کرد و گفت: اخیراً حمایت های 
دولت و سازمان بورس از این بازار مثبت بوده که این امر منجر به تغییر مسیر 

شاخص بورس و قرار گرفتن آن بر مدار صعود شد.

علیزاده آرانی به رشد قابل توجه صنایع و شرکت های بزرگ و شاخص ساز 
در چند روز گذشته اشاره کرد و ادامه داد: ارزیابی شاخص هم وزن در بازار 
نشان دهنده رشد این شاخص مانند شاخص کل است، بنابراین آغاز رشد در 
شرکت های بزرگ می تواند باعث همسویی شرکت های کوچک شود و آنها را 

بر مدار صعود قرار دهند.

اعتماد نیاز فعلی بازار سهام
این کارشناس بازار سرمایه اعتماد را به عنوان نیاز فعلی بازار عنوان کرد و گفت: 
سرمایه گذاران باید اطمینانی را نسبت به روند افزایشی و رشد بازار داشته 
باشند. شاخص بورس اکنون در مسیر رشد خود با مقاومتی همراه است که 
می تواند به راحتی از این مقاومت عبور کند و اهداف جدیدی را برای خود در 

نظر بگیرد.
وی معتقد است که کانال یک میلیون و 6۰۰ هزار واحد شاخص بورس دور از 

دسترس نیست و انتظار می رود شاخص بورس به این کانال دست یابد.

عقب ماندگی بازار سهام از دیگر بازارهای سرمایه گذاری
علیزاده آرانی به عقب ماندگی بازار سهام نسبت به دیگر بازارهای سرمایه گذاری 
اشاره و بیان کرد: اگر رشد سایر بازارها را با بازار سرمایه مورد مقایسه قرار دهیم، 
می توان گفت که بازار سهام از دیگر بازارها عقب است و از جای رشد بسیار 

خوبی برخوردار است.
این کارشناس بازار سرمایه اعالم کرد که بازار ارز طال و سکه در چند وقت 
گذشته رشد زیادی را تجربه کردند که این موضوع می تواند محرکی برای 

رشد بازار سرمایه باشد.

توصیه هایی برای سرمایه گذاری در بورس
وی در خصوص سرمایه گذاری در بازار سهام، اظهار داشت: اگر سهامداران برای 
سرمایه گذاران دیدگاه بلندمدت دارند، می توانند از طریق مقایسه ارزندگی 
سهام شرکت های بورسی و ارزیابی شرکت هایی از سوددهی خوبی برخوردارند 

در این بازار سرمایه گذاری و اقدام به خرید سهام کنند.
علیزاده آرانی گفت: اکنون سهام، ارزان ترین دارایی برای سرمایه گذاری است، 
بنابراین افرادی که دارای نگاه بلندمدت برای سرمایه گذاری هستند می توانند 

اقدام به ورود سرمایه های خود در این بازار کنند.

بیمه سبد سهام یکی از اقدامات مثبتی بود
این فعال بازار سرمایه به استمرار حمایت دولت و سازمان بورس از بازار سهام 
تاکید و اظهار کرد: مسووالن می توانند از این طریق اعتمادسازی را به سرمایه 
گذاران در بازار سهام برگردانند و اطمینان دهند که سرمایه آنها در این بازار 

حفظ خواهد شد.
وی گفت: بیمه سبد سهام یکی از اقدامات مثبتی بود که در چند روز گذشته 
در دستور کار مسووالن قرار گرفت و می تواند کمک کننده به سرمایه گذاران 

و افرادی باشد که برای سرمایه گذاری وارد این بازار شده اند.
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چک امن دیجیتال با عنوان چکنو درحالی چندی پیش رونمایی شد که 
معاون بانک مرکزی ضمن تشریح مزایای آن تأکید کرد:  در این مرحله 
مطلقاً قرار نیست چک های کاغذی و صیادی حذف شوند و دارندگان 
این چک ها می توانند با ارائه شماره چک به شعب بانکی آن را نقد کنند.

مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در مراسم رونمایی 
از چک امن دیجیتال »چکنو«، با اشاره به اینکه همزمان با اجرای قانون 
جدید چک، آمار چک های برگشتی کاهش چشم گیر داشته و به ۷ درصد 
رسیده است، اظهار داشت: یک مرحله از قانون چک باقی مانده که نیازمند 
مقررات گذاری است ولی ما پیاده سازی فنی را انجام داده ایم و به محض تکمیل 

مقررات گذاری، این مرحله هم عملیاتی می شود.
وی درباره ویژگی های چک الکترونیک ابراز کرد: در مرحله فعلی به هر فرد 
یک رنگ اختصاص داده می شود که تا حدودی از وضعیت اعتباری خود در 
حوزه چک مطلع شود و پس از بررسی بیشتر یک عدد به عنوان اعتبار فرد در 
حوزه چک اختصاص خواهد یافت. پیش از این سامانه محچک را داشتیم که 
مربوط به مسدودسازی حساب صادرکنندگان چک های برگشتی بود، با این 
اقدام زمان رفع سوءاثر چک های برگشتی بین ۹۰ تا ۹5 درصد کاهش یافت.

محرمیان ادامه داد: در سال ۹6 روزانه حدود ۱۰ نفر برای چک برگشتی راهی 
زندان می شدند که مشکالت بسیاری به همراه داشت، اما هم اکنون این آمار به 

یک نفر در دو روز کاهش یافته است که اتفاق بسیار خوبی است.
وی تأکید کرد: دسته چک های کاغذی همچنان معتبر است و امروز یک 
زیست بوم جدید به وجود آمده است تا بازار به سمت چک های دیجیتال حرکت 

کند؛ بنابراین فعاًل قرار نیست تغییر ی برای چک های صیادی صورت بگیرد.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی عنوان کرد: کسی که چک دیجیتال را 
قبول می کند نیاز نیست حتماً دسته چک دیجیتال داشته باشد. دریافت کننده 
می تواند به شعبه مراجعه و چک را نقد کند و با این روش دیگر نگرانی درباره 

نقد نشدن چک نخواهد داشت.
وی درباره قابلیت های جدید این چک ها توضیح داد: ذی نفع چک می تواند 
به صورت غیرحضوری هم این چک را نقد کند. طبق بخشنامه ای که به شبکه 
بانکی ابالغ شده است، دارندگان چک الکترونیک می توانند با ارائه شماره چک 

به کل شبکه بانکی این چک را نقد کنند.
چک امن دیجیتال با عنوان چکنو امروز در مراسمی با حضور معاون وزیر 
اقتصاد، معاون رئیس کل بانک مرکزی و مدیران ارشد بانک صادرات رونمایی 
و برای اولین بار در نظام بانکی عملیاتی شد. مشتریان، فعاالن اقتصادی و 
بازرگانان می توانند با استفاده از این خدمت برای به حداقل رساندن ریسک ها 
و نگرانی های موجود در مورد چک های کاغذی به صورت غیرحضوری و بدون 

مراجعه به شعب، از این فناوری نوین استفاده کنند.
درخواست و صدور دسته چک دیجیتال، صدور، دریافت، انتقال و وصول 
درون بانکی و بین بانکی چک دیجیتال، ضمانت آن توسط شخص ثالث، 
ابطال و مسدودی، دریافت گواهی عدم پرداخت، استعالم و مشاهده کارتابل 
چک های دریافتی از جمله مهمترین قابلیت و مزیت های راه اندازی چک امن 

دیجیتال است.
تمامی قوانین و مقررات چک کاغذی در مورد این خدمت نوین صدق می کند. 
در چک امن دیجیتال چک کاغذی حذف و با استفاده از امضای دیجیتال 
معتبر می شود. چک دیجیتال سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و 

نقدشوندگی نسبت به چک های کاغذی دارد.
سامانه »چکنو« با هدف ایجاد بستری امن برای ارائه چک دیجیتال و رفع 
مخاطرات احتمالی چک های کاغذی راه اندازی شده است که امکان مدیریت 
و نظارت آن الین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می کند.

استفاده از چک امن دیجیتال بانک صادرات نیازمند نصب کردن نرم افزار 
همراه بانک صادرات و نرم افزار »هامون« برای انجام امضای الکترونیکی است. 
با نصب نرم افزار »هامون« به روی تلفن همراه، عملیات غیرحضوری احراز هویت 
از طریق سامانه »شاهکار« انجام خواهد شد و گواهی امضای الکترونیکی در 

اختیار مشتری قرار خواهد گرفت.
سپس برای استفاده از چک امن دیجیتال با ورود به همراه بانک صادرات ایران و 
انتخاب گزینه فعال سازی، امکان درخواست دسته چک فراهم می شود و با اتمام 
فرآیند صدور دسته چک، مشتری می تواند به صورت غیرحضوری با انتخاب 
گزینه دریافت اطالعات دسته چک و سریال چک های مصرف نشده، صدور 

چک و درج اطالعات ذی نفع، اقدام به صدور چک دیجیتال کند.
امکان نقدکردن چکنوی صادرشده به دو صورت حضور در شعب یا ورود به 
نرم افزار همراه بانک صادرات ایران وجود دارد، همچنین در زمان انتقال مبلغ 
چک امن دیجیتال به حساب ذی نفع، امکان انتقال آن به دیگری نیز وجود دارد.

چک الکترونیک با سامانه چکنو از راه رسید
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وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بنای دولت و بانک مرکزی 
این است که تقاضاهای ارز را مدیریت کند، گفت: برنامه دولت تثبیت 
به معنای میخکوب کردن نرخ ارز نیست، بلکه به دنبال ثبات بخشی به 

بازار و مدیریت نرخ سامانه نیما است.
سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: با توجه به اینکه 
کشور از سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ یک دوره تورمی چهار ساله را پشت سر گذاشته است، 
مهم ترین اولویت ستاد اقتصادی دولت این است که همه ابزارها برای مهار تورم 

را در دست بگیرد.
وی با بیان اینکه دولت سعی کرد کسری های بودجه خود را مدیریت کند، افزود: 
سپس نظام بانکی و مهار خلق پول بی ضابطه در این نظام را برای مهار تورم را 

مدیریت کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه سومین اقدام مدیریت انتظارات 
تورمی مانند موضوع ارز بود، گفت: سیاست دولت ایجاد ثبات در بازار ارز بوده 
است که متاسفانه برخی با تفسیرهای غلط تصور کردند منظور دولت تثبیت نرخ 
ارز در یک نرخ خاص است اما در واقع آنچه دولت بر آن تاکید دارد ثبات بازار ارز 

در سامانه نیما است.
خاندوزی ادامه داد: باید بتوانیم بیشتر واردات کشور یعنی واردات رسمی را در 

سامانه نیما و با نرخ نیمایی که ممکن است به طور متوسط ۲۸ هزار و 5۰۰ تومان 
باشد، انجام دهیم که عمده نیاز رسمی کشور از این مسیر انجام می شود که ۸5 
درصد نیازهای ارزی مانند واردات کاالهای اساسی و کاالهای مختلف، نیاز 

اسکناس ارزی مردم مانند سفر و ...  از بازار رسمی تامین می شود.

بنای دولت و بانک مرکزی مدیریت تقاضاهای ارز است
وی بیان کرد: بخش دیگری از نیاز ارزی مربوط به واردات غیررسمی و قاچاق 
است که از خرید و فروش ها در کانال های فردایی تامین می شود که حدود ۱5 
درصد بازار ارز است، البته به طور غیر واقعی بر نرخ فروش کاالهای وارداتی تاثیر 
می گذارد. وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا با تغییر مدیریت بانک مرکزی 
سیاست های ارزی نیز تغییر کرده است، گفت: دستور کار جدیدی که در دولت 
و بانک مرکزی در پیش گرفته شده اجرای تدابیر جدید با تیم جدید است و بنای 

دولت و بانک مرکزی این است که تقاضاهای ارز را مدیریت کند.

بخشی از نوسانات ارزی ناشی از انتظارات تورمی بود
خاندوزی با اشاره به اینکه بخشی از نوسانات ارزی ناشی از انتظارات تورمی بود، 

وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد:

سیاست دولت ایجاد ثبات در بازار ارز است
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تاکید کرد: بخش کوچکی از مشکلی که در آبان و آذر ایجاد شد ناشی از اشتباه 
تخصیص در زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد در مدت کوتاهی 
درباره تقاضای کاالهایی که باید با درهم وارد می کردند، دچار مشکل شود، زیرا 
در آن ایام درهم کم بود و تصور شده بود که کشور ارز کم دارد و برای تامین آن 

هجوم آورده شود.
وی با بیان اینکه باید کمیته تخصیص ارزی تشکیل شود، تصریح کرد: علیرغم 
همه مشکالتی که در دو سه ماه اخیر در بازار ارز صورت گرفت، مجموعه عملکرد 
دولت تا شهریور ماه هم در سامانه نیما و هم بازار آزاد غیررسمی به لحاظ مدیریت 
بازار ارز موفق بود اما از در پاییز امسال با توجه به ناآرامی هایی که در فضای جامعه 
ایجاد شد و با القای اینکه پول ها را از بانک خارج و تبدیل به دالر کنید، نوساناتی 

رخ داد.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت کانال های فردایی و تعیین نرخ های 
عجیب ارز در ساعت غیرمتعارف و تعطیل بازار، گفت: این کانال ها نه در ایام کاری 
که خرید و فروش و تجارت انجام می شود بلکه در روزهای تعطیل و ساعات شب 

قیمت را باال و پایین می کردند و در خارج از کشور هستند.

گالیه مردم کاماًل به حق درست و منطقی است
خاندوزی اضافه کرد: امیدواریم با سیاست جدید و اجماع نظری که شکل گرفته 

ثبات در بازار ارز ایجاد شود.
وزیر اقتصاد درباره گالیه ها از وضعیت اقتصادی با بیان اینکه باید بین گالیه های 
مردم از شرایط اقتصادی و هجمه های غیرمنصفانه تمایز قائل شویم، گفت: گالیه 
مردم کاماًل به حق درست و منطقی است و دولت در تالش است تا این مسائل را 
مدیریت کند اما در کنار این مسئله هجمه های غیرمنصفانه وجود دارد که حساب 

آنها از گالیه های مردم جداست.
وی تصریح کرد: ما یک باله تورمی 5۰ درصدی در بهمن ماه سال ۷۴ و یک قله 
تورمی دیگر در شهریور ماه ۱۴۰۰ با عدد 5۹.۳ درصد داشتیم. امروز وضعیت 
تورم ما نسبت به هر دو قله تورمی وضعیت بهتری است، هرچند که برای دولت 
تورم ۴۰ درصدی مطلوب نیست و تمام سیاست های این است که در سال ۱۴۰۲ 

و ۱۴۰۳ این تورم کاهش پیدا کند.
خاندوزی در مورد این سوال که در دوران نمایندگی مجلس گفته بودید اگر هر 
دولتی بر سرکار بیاید تورم بین ۱۰ تا ۱5 درصد پایین خواهد آمد، پاسخ داد: در 
همان 6 ماه نخست شروع به کار دولت سیزدهم تورم نقطه به نقطه ۲5 درصد 
کاهش پیدا کرد که بیشتر از آن ۱5 درصدی که در دوره نمایندگی پیش بینی 
کرده بودم، البته اما در آغاز ۱۴۰۱ از مسائل خارجی تا سیاست های داخلی موجب 

شد تا تورم افزایشی شود که این اتفاق در اکثر کشورها رخ داده است.

در مسیر بهبود قرار داریم
سخنگوی اقتصادی دولت توضیح داد: ما نه تنها در بدترین نقطه بر اساس 
آمارهایی که ۷۰ سال است از سوی مراجع رسمی کشور تولید می شود نیستیم، 
بلکه در مسیر بهبود قرار داریم؛ البته تورم ۴۰ درصدی نه مطلوب دولت و نه 

زیبنده مردم است اما در حال کاست از سرعت تورم هستیم.
وی با اشاره به تالش دولت برای مهار فشار تورمی بر مردم، تاکید کرد: دولت برای 
اینکه فشار تورمی در جامعه کاسته شود اول از سیاست های خود کنترلی استفاده 
کرد، یعنی به جای اینکه استقراض کنیم و از جیب مردم بذل و بخشش کنیم، با 

سخت گیری در هزینه کرد، از وزارتخانه ها شروع کرد.
عضو کابینه دولت سیزدهم اضافه کرد:سال گذشته دولت 5۴ هزار میلیارد تومان 
از بانک مرکزی استقراض کرد اما امسال نه تنها به اندازه پارسال بلکه استقراض از 

بانک مرکزی را به کمتر از ۸ هزار میلیارد تومان رساندیم و در گام دوم اصالحات 
را در نظام بانکی و مهار خلق پول بانک ها ادامه دادیم و گام بعدی مدیریت نوسانات 
ارز و ثبات در این بازار است.وزیر اقتصاد در پاسخ به این شبهه که می گویند 
دولت مقصر نوسانات نرخ ارز است، گفت: دولت ارزهای خود را با نرخ هایی که در 
کانال های فردایی و یا شبکه غیررسمی مطرح است، عرضه نمی کند بلکه دولت 

به دنبال حفظ ارزش پول ملی و ایجاد ثبات اقتصادی است.
خاندوزی ادامه داد: افزایش چند برابری یارانه نقدی، رایگان شدن گاز 
مصرفی برای کم مصرف ها و مناطق محروم، بیمه رایگان برای ۱۰ میلیون نفر و 
سیاست های دیگری اجرا شد تا فشار تورمی به ویژه طبقات پایین جامعه کاهش 
پیدا کند. اطالعات اقتصادی نشان می دهد نه تنها فاصله دهک ها در سال ۱۴۰۰ 
کمتر از سال ۱۳۹۹ بود بلکه در سال ۱۴۰۱ این فاصله طبقاتی کاهش بیشتری 

پیدا خواهد کرد.

چک بالمحلی است که دولت قبل کشید
وی گفت: بخشی از هجمه های غیرمنصفانه به این دلیل این است می خواهند القا 
کنند که بدون حل مسائل خارجی نمی توان در داخل اقتصاد را مدیریت کنید، 
اما در عین حال که از ارتباط با همه اقتصادهای دنیا استقبال می کنیم ولی مساله 
ما چک بالمحلی است که دولت قبل کشید و نتوانست آن را وصول کند وگرنه 
منافع برجام نصیب مردم ایران می شد و دولت سیزدهم در مسیر ادامه مذاکرات 

به دنبال آن است که چک با پشتوانه برای مردم نقد کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه صادرات غیرنفتی در ۱۰ ماهه امسال ۱۹ درصد به لحاظ 
ارزش رشد داشته است، بیان کرد: ارزش هر تن کاالی صادراتی کشور بیش از ۱5 
درصد بیشتر از گذشته شده است و ترانزیت کاالهای کشورهای دیگر از مسیر 
ایران بیش از ۸ درصد افزایش داشته است. همه این قرائن نشان می دهد که دولت 
در حال گسترش تعامالت اقتصادی با کشورهای دیگر است که می خواهند با 

جمهوری اسالمی ایران کار کنند.

مبارزه دولت با ویژه خواری و رانت خواری
خاندوزی بیان کرد: برخی دیگر از هجمه ها علیه دولت به قطع منافع ویژه خواران 
مرتبط است. مقابله دولت با ویژه خواری و رانت خواری ازجمله ابر بدهکاران بانکی، 
شفاف سازی صورت های مالی شرکت های دولتی، حذف امضاهای طالیی در 
صدور مجوزهای کسب و کار موجب شد برخی که از منفعتی از دست داده اند، 

علیه دولت هجمه هایی داشته باشند.

کاهش تورم تولیدکننده به ۴۰ درصد
وی در پاسخ به ادعای بی برنامگی دولت گفت: دولتی که در اقتصاد برنامه ای 
نداشته باشد آیا می تواند برای نخستین بار قریب به ۲۰۰ هزار مجوز کسب و 
کار برای مردم را بدون یک کاغذ، رفت و آمد و پرداخت رشوه و ... صادر کند؟ 
سرمایه گذاری خارجی را از ۲.5 میلیارد دالر به نزدیک 5 میلیارد دالر رساند، نرخ 
بیکاری را به ۹/۸ درصد در تابستان امسال کاهش داد؟ و رشد تولید بنگاه های 

بزرگ صنعتی را از منفی به بیش از مثبت یک درصد رسیده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه تورم پیش رو کاهش یافته که نشان 
می دهد مسیر رو به بهبود است، گفت: در حالی که درباره ونزوئالیی شدن اقتصاد 
ایران هشدار می دادند، تورم تولیدکننده که از ۸۳ درصد به ۴۰ درصد کاهش 
یافته است، هرچند هنوز خوب نیست، اما امیدوارکننده است، آیا اینها ناشی از 

بی برنامگی است؟



به گفته ی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، در بحث 
هزینه ها حتماً باید اصالحاتی صورت گیرد به طوریکه ترکیب هزینه 

جاری و غیر جاری و عمرانی در بد ترین نوع ترکیب قرار دارد.
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با عنوان »بودجه ۱۴۰۲« گفت: هر ساله در تاریخ پانزده آذر ماه الیحه ی 
بودجه توسط دولت ارائه و سپس براساس زمان بندی های برنامه ریزی شده 
در مجلس شورای اسالمی، با بررسی و تصویب شورای نگهبان تا اواخر اسفند 

ماه مراحل خود را طی می کند.
نماینده مردم کرمان در ادامه افزود: طبق زمان بندی های مشخص شده، 
برنامه ی هفتم توسعه باید در موعد مقرر توسط دولت سیزدهم ارائه می شد 
اما با توجه اینکه سیاست های ابالغی سبب طوالنی شدن کار کارشناسی در 

مجمع شد، تا به امروز هنوز این برنامه ابالغ نشده است.
وی در ادامه بیان کرد: این مساله، سبب ایجاد اختالف نظر بین مجلس و 
دولت در خصوص تقدم و تاخر برنامه و بودجه شده و با توجه به قواعد علمی 
و تخصصی برنامه ی پنج ساله می تواند مبنا باشد و بودجه بر اساس احکام آن 
شکل گیرد. با توجه به شرایط موجود و کمبود زمان، در حال حاضر بودجه 
اولولیت بیشتری نسبت به برنامه دارد. البته شنیده ها حاکی از آن است که 
دولت به زودی برنامه ی هفتم توسعه را ارائه می کند اما باید توجه کرد، آیا به 

صورت هم زمان امکان بررسی بودجه و برنامه وجود دارد یا خیر؟
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه اظهار داشت: ارائه ی برنامه توسط دولت 
با تأخیر مواجه شده، از طرفی اگر برنامه ی یکساله در سال جاری تصویب نشود 
و به سال آینده موکول شود، در این حالت عماًل تمام مؤلفه ها و شاخص های 

اقتصادی فاقد عدد و رقم شده و امکان برنامه ریزی با مشکل مواجه می شود.
وی در خصوص اثرات منفی بودجه ی چند دوازدهم نیز گفت: بودجه چند 
دوازدهم امکان برنامه ریزی برای بخش های اقتصادی را از بین می برد و این 
موضوع قطعاً به زیان کشور است. اجرای بودجه چند دوازدهم توسط دولت 
درواقع هزینه ی جاری برای آن محسوب می شود، از رئیس جمهور و هیئت 
رئیسه ی مجلس شورای اسالمی خواهشمندیم جمع بندی های الزم را 

سریع تر انجام دهند، زیرا هم برنامه و هم بودجه با تأخیر مواجه است.

پورابراهیمی در خصوص تغییر ارقام بودجه نسبت به سال گذشته بیان کرد: 
پیش بینی می شود با توجه به نرخ تورم، تغییراتی در ارقام بوجه رخ می دهد، از 
دولت ها انتظار می رود با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، سیاست انقباضی در 
بخش هزینه های را اعمال کند و در قسمت درآمدی نیز با استفاده از روش هایی 
درآمد پایدار را افزایش دهند، دولت فعلی نیز با نگاه علمی و کارشناسی و با 
عزمی استوار اصالح ساختار بودجه که یکی از مهم ترین مؤلفه های امسال 

است را انجام دهد.
نماینده مردم کرمان در خصوص اصالح ساختار بودجه افزود: اصالح ساختار 
بودجه شامل دو بخش منابع و مصارف می شود، دولت باید سیاست تصدی 
گری را کنار گذاشته و در حوزه ی سیاست گذاری عمل کند، یعنی دولت با 
کاهش هزینه های خود، اجازه توسعه ی بخش مردمی اقتصاد را بدهد. به عنوان 
مثال بانک ها و شرکت های دولتی یکی از مهم ترین سرفصل های بودجه ی 
کشور هستند، طبق برآوردهای صورت گرفته عملکردشان به طور متوسط 
6۰ درصد زیان ده است طبیعا برخی از از آنها باید ادغام، برخی منحل و بعضی 
نیز توسعه پیدا کنند. این مقام مسئول در ادامه افزود: در بحث هزینه ها حتماً 
باید اصالحاتی صورت گیرد، ترکیب جاری و غیر جاری و عمرانی در بد ترین 
نوع ترکیب قرار دارد یعنی بیش از ۹۰ درصد مصارف در هزینه های جاری 

جای دارد و کمتر از ۱۰ درصد در بخش عمرانی است.
وی در ادامه اشاره کرد: به نظر می رسد، بیشترین بخش تمرکز در اصالح 
ساختار بودجه باید بر بخش درآمدی باشد، باید بتوانیم یک ساماندهی جدی در 
حوزه ی نظام مالیاتی کشور ایجاد کنیم یعنی همزمان با افزایش میزان مالیات 

بر عملکرد بنگاه ها و مالیات بر حقوق و دستمزد را کاهش دهیم.
پور ابراهیمی افزود: در اکثر کشورهای دنیا معموالً رابطه ای بین میزان مالیات 
و حجم اقتصاد وجود دارد، حجم اقتصاد را با شاخص هایی مانند تولید ناخالص 
ملی یا داخلی برآورد می کنند، میزان مالیات در برخی از کشورها به نرخ ۲5 
درصد می رسد، حداقل این نرخ در برخی از کشورها ۱5 درصد است، در برنامه ی 
ششم این نرخ در کشور ما معادل ۱۰ درصد قرار گرفت، متوسط عملکرد ۱۰ 
ساله که رابطه ی مالیات بر حجم تولید ناخالص داخلی می شود تقریباً کمتر 

از 5 درصد است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

لزوم کاهش هزینه های دولت در بودجه جدید
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معاون اول رئیس جمهور افزایش سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته 
احتیاطی این بانک را ابالغ کرد و به این ترتیب سرمایه بانک مرکزی به 

بیش از 98هزار میلیارد ریال رسید.
محمد مخبر مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش سرمایه بانک مرکزی، از 
محل اندوخته احتیاطی بانک مرکزی به جهت تسریع در پیشبرد امور کشور 

را ابالغ کرد.
بر اساس این مصوبه و به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
به استناد بند )هــ( ماده )۱۰( قانون پولی و بانکی کشورـ  مصوب ۱۳5۱ـ  
سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از محل اندوخته احتیاطی، 
از مبلغ 6۹ هزار و ۳۹5 میلیارد )6۹.۳۹5.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال به مبلغ 

۹۸ هزار و ۱۴۳ میلیارد )۹۸.۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال افزایش می یابد.
بر اساس این گزارش اندوخته احتیاطی که در این مصوبه به عنوان منبع افزایش 
سرمایه بانک مرکزی قید شده، مجموع مبالغی است که از سود خالص ساالنه، 

به این عنوان برداشت می شود.
افزایش سرمایه بانک مرکزی به صورت سالیانه در مجمع عمومی این بانک که 
به ریاست رئیس جمهور برگزار می شود، مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد 

و میزان آن برای طی تشریفات قانونی به هیئت وزیران پیشنهاد می شود.
شصت و دومین اجالس مجمع عادی و فوق العاده بانک مرکزی ۲۹ آبان ماه 
با حضور آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد؛ در این جلسه 
علی صالح آبادی رئیس کل وقت بانک مرکزی گزارشی از عملکرد مالی سال 

۱۴۰۰ و همچنین شاخص های مالی سال ۱۴۰۱ ارائه کرد.
  

 بانک مسکن ۹۹ هزار میلیارد تومان
تسهیالت پرداخت کرد

سرپرست بانک مسکن با اشاره به پرداخت بیش از ۹۹ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت توسط این بانک در بخش مسکن از ابتدای سال جاری تا پایان 
آذرماه گفت: بانک مسکن امسال رکورد قابل توجهی در حوزه تسهیالت دهی 

به ثبت رسانده است.
علی عسگری افزود: تسریع در روند ساخت و ساز مسکن و بازگشت پذیری 
سرمایه  می تواند به تامین مالی طرح های کالن دولت در این عرصه و متعاقب 

آن جهش تولید مسکن کمک کند.
وی افزود: میزان کل تسهیالت اعطایی بانک مسکن در سال جاری حاکی از 
رشد تسهیالت دهی بانک معادل ۱۷۲.۳ درصد در مقایسه با دوره مشابه آن در 
سال گذشته است که این موضوع به خوبی برنامه و عملکرد بانک برای اعطای 

تسهیالت به ویژه در بخش تخصصی آن یعنی مسکن را نشان می دهد.
عسگری رویکرد بانک مسکن در حوزه تسهیالت دهی را کمک به افزایش و 
جهش تولید مسکن و تسهیل در امر خانه دار شدن و برطرف کردن نیاز مردم 
در حوزه مسکن عنوان و اظهار کرد: بانک مسکن به عنوان یک بانک توسعه ای 
تخصصی در سال جاری ۱۰۰ درصد از تسهیالت خود را به بخش مسکن 
اختصاص داده است. به گفته وی، بازار مسکن به عنوان یک بازار گسترده 
که تولیدات و محصوالت مختلف و متنوعی برای ساخت آن مصرف می شود، 

ظرفیت بسیار باالیی برای سرمایه گذاری دارد.

 افزایش سرمایه بانک مرکزی
به ۹۸۰۰ میلیارد تومان
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 افزایش 3۸۶٫۶ درصدی
تسهیالت دهی بانک مسکن در بخش مشارکت مدنی

وی افزود: تسهیالت اعطایی مشارکت مدنی بانک مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۱ 
تا انتهای آذر معادل 5۸ هزار و 5۲۷ میلیارد تومان است که در مقایسه با این نوع 
تسهیالت اعطایی در دوره مشابه سال گذشته معادل ۳۸6٫6 درصد افزایش 

داشته است.
عسگری با بیان اینکه تسهیالت دهی بانک مسکن در بخش خرید مسکن در 
۹ماهه سال جاری نشان دهنده رشد 5۸٫6 درصدی نسبت به دوره مشابه سال 
قبل است، گفت: بانک مسکن در ۹ماهه سال جاری ۱۱ هزار و ۴۹۷ میلیارد 

تومان تسهیالت خرید در بخش مسکن به متقاضیان پرداخت کرده است.
وی افزود: یکی از عواملی که سبب می شود سرمایه گذاران عالقه مند به این حوزه 
شوند بازگشت پذیری سریع سرمایه در بخش ساخت مسکن است که دولت نیز 
در این عرصه سیاست ها و برنامه های خاصی را طرح ریزی و عملیاتی کرده است 
که باید بر همین اساس زیرساخت های الزم برای تولید انبوه مسکن از جمله 
صنعتی سازی در کشور فراهم شود که این موضوع باعث تسریع روند ساخت 

مسکن در کشور می شود.
سرپرست بانک مسکن تاکید کرد: رونق حوزه مسکن باعث رونق اقتصاد 
کشور می شود و با شناسایی و احصاء عوامل تسریع در روند ساخت و ساز و 
بازگشت پذیری سرمایه در کوتاه ترین زمان ممکن می توان به امر تامین مالی 

قانون جهش تولید مسکن ذیل طرح نهضت ملی مسکن کمک کرد.
با توجه به سیاست توسعه ای بانک مسکن در بخش مسکن و ساختمان در سال 
جاری مبلغ ۷6 هزار و ۷۹۴ میلیارد تومان یعنی معادل ۹۰ درصد از کل تسهیالت 
اعطایی بانک در بخش مسکن و ساختمان پرداخت شده است. تعداد واحدهای 
تامین مالی شده در سال ۱۴۰۱ در قالب ساخت مسکن، ۱5۸ هزار و ۳۱۱ واحد 
و در قالب خرید مسکن ۱۱6 هزار و ۳۴۲ واحد بوده است. قراردادهای منعقده 
جهت ساخت مسکن در سال جاری بیش از 5۲ هزار و ۲۷۹ میلیارد تومان است 
که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۲۸۳ درصد افزایش را نشان می دهد. 
همچنین تسهیالت اعطایی جهت خرید مسکن در سال جاری بیش از ۹۹ هزار 
و ۲۷۹ میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۷۹ 
درصد افزایش را نشان می دهد. تعداد واحدهای ایجاد شده ناشی از مشارکت 
مدنی طی سال ۱۴۰۰ بالغ بر 5۹ هزار و ۲۰۱ واحد مسکونی بوده که در سال 
جاری با رشد ۱6۷ درصدی به تعداد ۱5۸ هزار و ۳۱۱ واحد افزایش یافته است. 
نظر به سیاست های حمایت از تامین مالی پروژه های ساختمانی که توسط 
انبوه سازان دارای صالحیت حرفه ای احداث می شود و از فناوری های نوین و 
مصادیق کاهش مصرف انرژی بهره می گیرند، معادل 5۸ درصد از کل تسهیالت 
ساخت پرداخت شده به پروژه های دارای فناوری های نوین در بخش مسکن و 
ساختمان اختصاص یافته است. در راستای سیاست های دولت و وزارت راه و 
شهرسازی با رویکرد رونق بخشی به حوزه مسکن از طریق افزایش تولید مسکن 
در کشور برای اقشار هدف، »قانون جهش تولید مسکن« توسط نهادهای مورد 
تایید وزارت راه و شهرسازی در دست اقدام بوده و با توجه به ظرفیت بالقوه بانک 
مسکن، ۲۰۰ هزار و ۳۳۲ فقره تسهیالت به مبلغ بیش از 6۷ هزار میلیارد تومان 
انعقاد قرارداد و یا در مرحله انعقاد قرارداد است. از سوی دیگر عالوه بر موارد مذکور 
این بانک به عنوان بازوی اجرایی دول در پیاده سازی طرح های حمایتی بر اساس 
تکالیف قانونی بودجه نسبت به پرداخت تسهیالت تکلیفی به حادثه دیدگان 
حوادث غیرمترقبه، بازسازی بافت های فرسوده شهری و روستایی، تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج، تسهیالت ساخت و خرید مسکن ایثارگران و ... مکلف شده 

و تاکنون عملکرد قابل توجهی را در این حوزه داشته است. 

سخنگوی بانک مرکزی از افزایش 15 درصدی تراکنش های بانکی 
در شاپرک در سال جاری خبر داد و اعالم کرد: روزانه بیش از 400 
میلیون تراکنش بانکی انجام می شود و در 9 ماه سال جاری 69 

میلیارد تراکنش بانکی در شاپرک ثبت شده است. 
مصطفی قمری وفا با اعالم اینکه روزانه بیش از ۴۰۰ میلیون تراکنش بانکی 
انجام می شود، آمار تراکنش های بانکی در شاپرک را منتشر کرد. وی افزود: 
آمار تراکنش های بانکی در شاپرک در ۹ماهه اول سال گذشته 5۸ میلیارد 
تراکنش بود و طی ۹ماهه اول امسال به 6۹ میلیارد تراکنش رسیده که 
حدود ۱5 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال را نشان می دهد. 
سخنگوی بانک مرکزی ادامه داد: ساالنه حدود 5۰ هزار همت فقط در 
سامانه های بین بانکی جابه جا می شود و اگر سامانه های درون بانکی را نیز 

اضافه کنیم این عدد افزایش پیدا می کند.

نقل و انتقال 5۰ هزار همت در سامانه های بین بانکی
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: هر ایرانی روزانه به طور 
متوسط 5 تراکنش بانکی انجام می دهد و در روز تقریباً ۴۰۰ میلیون 

تراکنش بانکی داریم.
مهران محرمیان اظهار داشت: هر ایرانی روزانه به طور متوسط 5 تراکنش 
بانکی انجام می دهد و در روز تقریباً ۴۰۰ میلیون تراکنش بانکی داریم. 
مبالغ خرد و کالن با ابزارهای مختلف و خدماتی که ارائه می شود بین 
حساب ها جابه جا می شود. در سال حدود 5۰ هزار همت در سامانه های 
بین بانکی جابه جا می شود و اگر سامانه های درون بانکی را نیز اضافه کنیم 
این عدد افزایش پیدا می کند. از این مقدار ۱۲ الی ۱۳ هزار همت مربوط به 
شبکه شتاب می شود و عمده آن که حدود ۱6 هزار همت است، در شبکه 

ساتنا جابه جا می شود.
وی گفت: این تراکنش ها هم از نظر تعداد و هم از نظر مبلغی در حال افزایش 
است. مطالبی تحت عنوان کاهش تراکنش ها در شاپرک مطرح می شود که 
اگر به آمار و ارقام نگاهی بیندازیم به لحاظ مبلغی 6ماهه اول ۱۴۰۰ حدود 
۳ هزار و ۱۰۰ همت تراکنش داشتیم و در 6ماهه اول ۱۴۰۱ همین مبلغ 
به ۴ هزار همت رسیده است. طبیعتاً میزان تراکنش در سال های مختلف 

 افزایش
۱5 درصدی 
 تراکنش های بانکی
در شاپرک
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تفاوت دارد، اما همین عدد حدود ۲6 درصد افزایش را نشان می دهد. از نظر 
تعداد نیز از ۳۹ میلیارد تراکنش در 6ماهه اول ۱۴۰۰ به ۴5 میلیارد تراکنش 

در 6ماهه اول ۱۴۰۱ رسیده ایم.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه این حرکت از دهه 
هفتاد آغاز شده است، اظهار داشت: مشتریان به تدریج از مشتری شعبه بودن 
به مشتری بانک تبدیل شدند و فضای الکترونیک در بانک ها به وجود آمد. در 
دهه هشتاد شمسی به سمت اتصال بانک ها با یکدیگر رفتیم که این مسئله با 
شبکه شتاب آغاز شد و پس از آن ساتنا و پایا اضافه شدند. در دهه ۹۰ تقریباً 
منظومه ارتباطات بانکی کشور شکل گرفت. دهه ۹۰ هجری شمسی با تکمیل 
سامانه ها ارتباطات فیزیکی به مرور زمان کم شد و پول از جیب ها حذف شد و 
ابزارهای پرداخت اینترنتی و پوزها گسترش پیدا کردند. در دهه ۹۰ یا همان 
دهه تجارت الکترونیکی به بلوغ خوبی در این زمینه رسیدیم که بنده نام آن 

را دهه تراکنش می گذارم.
وی افزود: دهه ۱۴۰۰ الی ۱۴۱۰ که در حال حاضر در آن قرار داریم، دهه 
نظارت است. به نحو مناسبی در حال حرکت به سمت الکترونیکی شدن 
تراکنش ها هستیم. در بسیاری از حوزه حضور فیزیکی بسیار کاهش یافته 
است. در حوزه خدمات بانکی در حدود ۹5 درصد خدمات به صورت غیر 
حضوری ارائه می شد و با برداشته شدن موانع در یک سال گذشته این عدد 

به ۹۸ درصد رسیده است.

نظارت در شبکه بانکی، فرصتی برای فعاالن فین تک
محرمیان با اشاره به اینکه حوزه نظارتی از این روند عقب مانده است، گفت: 
بخشی از نظارت به زمانی مربوط می شود که پول از حساب خارج می شود 
 که در این باره بیش تر نگرانی به تقلب بازمی گردد. سامانه های کشف تقلب

 )Frog Management( در این میان به کمکمان می آیند. در حوزه کشف 
تقلب در جای مناسبی نیستیم و تالش بسیار زیادی برای ارتقای سامانه های 
کشف تقلب انجام می دهیم. فعاالن فین تک نیز در این زمینه می توانند 

محصوالت خود را عرضه کرده و به ارتقای این سطح کمک کنند.
وی افزود: برای ورود پول به حساب های بانکی، در نظر گرفتن سیستم های 
مقابله با پولشویی مطرح می شود. در این حوزه نیز در ابتدای راه هستیم و 

کارهای مهمی باید انجام شود. بانک مرکزی و بانک ها هر دو نسبت به این 
مسئله اهتمام دارند و فعاالن این حوزه در بخش فناوری می توانند محصوالت 

خود را در این باره به بانک ها عرضه کنند.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه بحث دیگری که در حوزه 
نظارت وجود دارد، سالمت بانکی است، گفت: اگر سالمت بانکی رعایت نشود 
در بلندمدت کل شبکه بانکی با ریسک های بزرگی مواجه می شود. در رابطه با 
خلق پول بانک ها باید بگوییم بله می توانند خلق پول کنند، اما این خلق پول 
باید تحت ضوابط تعیین شده باشد. بحث اصلی سالمت بانکی نیز تمرکز روی 
این حوزه است که باید نظارت بر اجرای درست ضوابط توسط بانک ها وجود 

داشته باشد

توصیه هایی برای فعاالن فناوری های مالی
وی در ادامه صحبت های خود تاکید کرد: افرادی که در حوزه فین تک فعالیت 
می کنند باید محدودیت ها را نیز در نظر بگیرند. چند نکته وجود دارد که باید 
به کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند توصیه کنیم. فعاالن فین تک باید 
از هر گونه خلق پول جلوگیری کنند و به سمت آن نروند. بسیاری از کارهایی 
که صورت می گیرد مبتنی بر خلق پول است. همان طور که می دانیم خلق پول 
موجب افزایش نقدینگی و تورم می شود؛ بنابراین هر فناوری که موجب خلق 
پول شود به هیچ وجه پذیرفته شده نیست. فعاالن این حوزه این مسئله را به 

عنوان یک خط قرمز در نظر بگیرند.
محرمیان با تاکید بر اینکه رد پول در فعالیت های فین تک نباید گم شود، گفت: 
این بحثی است که در مبارزه با پولشویی مطرح می شود. پول هایی که وارد 
آن کسب و کار و از آن خارج می شود باید به راحتی ردگیری شود. عدم امکان 
ردگیری پول در برخی فناوری های فین تک بعضاً مورد سوءاستفاده افراد برای 

پولشویی کالن قرار می گیرد.
وی افزود: مورد دیگری که در این باره مطرح می شود، سپرده گیری است. 
سپرده گیری برخی فعالیت ها در فین تک وقفه ای چند ساله را در فعالیت های 
آنان به وجود آورد. برخی افراد که در حوزه فین تک فعالیت می کردند شروع 
به سپرده گیری کردند و این سپرده گیری ریسک هایی را به وجود آورد که این 

ریسک ها خودشان را نشان دادند و باید مدیریت شود.
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یک کارشناس بازار سرمایه در تحلیل رشد بورس از مهمترین فاکتور آن یعنی ارزندگی سهام نام برد.
علی فراقی کارشناس بازار سرمایه در بیان شرایط امروز بازار گفت: امروز بازار در حالتی به کار خود پایان داد که شاخص 
پس از پشت سر گذاشتن شوک قیمتی تثبیتی دالر با نرخ بیست و هشت هزار و پانصد تومانی فرزین رئیس جدید بانک 
مرکزی مواجه شد که چندی پیش بخشنامه ای که دالر محاسباتی صنایع را روی ۳6 هزار تومان محاسبه می نمود زیر 
سوال برد.فراقی ادامه داد: هر چند پس از قرمز پوشی بیش از ۸۰ درصد بازار در روزهای اول هفته و خروج فروشندگان تعداد 
دیگر افرادی که پس از این شوک متوجه شدند هرچند بازار با این نرخ اندکی از سود صنایع را عقب گرد خواهد کرد ولی 
بازهم با همین نرخ تثبیتی در بیشتر صنایع حال حاضر بازار عقب ماندگی بسیاری نسبت به تمامی بازارها مشهود است و 
همان چیزی است که به خوبی در سمت تقاضا پس از اندکی اصالح یکی دو روزه در سومین روز هفته بازار مشاهده می شد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: همانطور هم که میدانیم بیشتر بازارها با ریسک همراه هستند اما بازار سرمایه کشور 
علیرغم ارزندگی مشهود با ریسک های بسیاری که عمالً یک شبه و ناگهانی به بازار اعمال می شوند مواجه است و همین مورد 
اصلی را می توان یکی از دالیل اصلی عقب ماندگی این بازار فرض نمود زیرا بسیاری از فعاالن با توجه به تجربیات گذشته 
بسیار محتاط تر با این بازار رفتار می کنند و هنوز آنچنان که در سمت تقاضای بازار طی دو سال گذشته مشهود است در بازار 
فعالیت نمی کنند.علی فراقی گفت: در شرایط کنونی هم مهم ترین توصیه ای که به افراد در بازار می توان داشت این است 
که بازار سرمایه همانطور هم که از سابقه تاریخی آن پیداست همیشه عقب ماندگی خود را در بلند مدت به خوبی و وضوح 
جبران نموده است و چه افرادی که شاخص های بازار را فاکتور تصمیم گیری در نظر می گیرند و چه افرادی که اهمیتی به 
این شاخص ها ندارند در هر دو مورد به خوبی رشد قابل توجه را می توانند مشاهده نمایند و کم ریسک ترین نوع سرمایه 
گذاری در این بازار سرمایه گذاری به صورت بلند مدت تر می باشد و هرچند این بازه زمانی سرمایه گذاری کوچک تر شود 
به مراتب ریسک ها و نوسانات بازار باالتر خواهد رفت همان چیزی که عماًل در این دو هفته بازار سرمایه با یکی از آنها پس 

از تغییر رئیس بانک مرکزی مواجه بود.

عرضه آبشاری حقوقی ها در بورس
علی فراقی گفت: با وجود ارزندگی عمالً به نرخ های ارزندگی خود در حال معامله نیستند و به خوبی می توان نشانه های کنترل 
شدن سهم ها را خصوصاً در نمودار قیمتی آنها مشاهده کرد.یکی از گله هایی که بسیاری از فعاالن خرد بازار سرمایه از بازار 
دارند این است که حقوقی ها با عرضه های آبشاری در مواقع مختلف جلوی صعود روندها را گرفته تا بتوانند در فرصت های 
مختلف اطرافیان خود را وارد یک سهم کنند، بارها در کامنت های ارسالی به خبرگزاری مهر این موضوع مطرح شده است.

در این باره علی فراقی کارشناس بازار سرمایه معتقد است: »در بازاری قرار داریم که عماًل بسیاری از رفتارهای بازار را می توان 
به سهامداران عمده، بازارگردان و..یا به اصطالح کلی حقوقی های بازار ربط داد که در بسیاری از مواقع خصوصاً در زمانی که 
پولی که در بازار حضور دارد یک پول ترسو می باشد این مورد به صورت واضح تر در بازار به چشم می آید.اما اگر اندکی واقع 
بینانه تر به این قضیه نگاه کنیم عماًل در بیشتر بازارهای مالی این گونه اشخاص چه از نوع حقیقی یا حقوقی حضور دارند که 
توانایی بیشتری نسبت به دیگران در ایجاد هیجانات یا تغییر مسیر نحوه بازارها دارند.«این کارشناس بازار سرمایه افزود: 
حال هرچند نمی توان برخی از رفتارهای این حقوقی که عماًل در مسیر رشدی بسیاری از سهم ها حضور دارند نادیده گرفت 
ولی باید به این موضوع اشاره کرد که چون بازار سرمایه به صورت واضح نشانه های معامالت این گونه اشخاص را به نمایش 

می گذارد ولی در بازارهای دیگر به صورت غیر واضح و شفاف شکل می گیرد بیشتر از دیگر بازارها به چشم فعاالن می آید.

در بازاری قرار داریم 
که عمال بسیاری از 

رفتارهای بازار را 
می توان به سهامداران 

عمده، بازارگردان 
و... یا به اصطالح کلی 
حقوقی های بازار ربط 
داد که در بسیاری از 

مواقع خصوصاً در زمانی 
که پولی که در بازار 

حضور دارد یک پول 
ترسو است این مورد به 
صورت واضح تر در بازار 

به چشم می آید

ارزندگی بازار سرمایه با دالر 2۸5۰۰ تومانی
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یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نقش دولت در روند بازار 
سرمایه نباید موجب نگرانی مردم شود، گفت: طبعا خروج خودروسازها 
از زیان به واسطه فروش محصوالت در بورس کاال باعث می شود این 

گروه در موارد متعددی تقویت کننده روند صعودی بازار باشد.
مصطفی نصر اصفهانی به وضعیت آتی بورس اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از 
پارامترهای تعیین کننده در روند بازار سرمایه، ذهنیت مردم نسبت به این بازار 
است. تا چند ماه قبل، ذهنیت مردم همچنان نسبت به این بازار منفی بود؛ اما 
از حدود ۳ ماه قبل تاکنون، ذهنیت مردم، اعم از حرفه ای یا آماتور، نسبت به 

بازار سرمایه تغییر کرده است.
وی خاطرنشان کرد: همان طور که در روندهای نزولی، بازار به دنبال بهانه ای 
برای کاهش است؛ در روندهای صعودی هم به دنبال بهانه برای رشد بوده و 
معتقدم روند صعودی بازار سرمایه شکل گرفته و غول خفته بورس بیدار شده 

که در این راستا دنبال بهانه ای برای رشد است.
نصر اصفهانی تاکید کرد: طبعاً خروج خودروسازها از زیان به واسطه 
فروش محصوالت در بورس کاال باعث می شود این گروه در موارد متعددی 
تقویت کننده روند صعودی بازار باشد. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: 
بازار سرمایه از ۲ سال تورم حدود 6۰ درصدی جا مانده؛ نرخ ارز هم از زمان 
ریزش بورس تاکنون، رشد ۱۰۰ درصدی داشته و این موارد انگیزه ای برای 
رشد این بازار خواهد بود. البته شروع یک روند صعودی به معنای مثبت های 
هر روزه بورس نیست و طبیعی است که در البه الی مثبت های بازار، روزهای 

منفی هم داشته باشیم.
وی ضمن تاکید بر ارزندگی بازار سرمایه اظهار کرد: در مجموع معتقدم حتی با 
فرض تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما و نیز نرخ بهره باال، مناسب ترین زمان برای 
ورود مردم به بازار سرمایه، همین زمان است. چرا که بازار شیب صعودی به 

خود گرفته و ریسک چندانی هم متوجه این بازار نیست.
نصر اصفهانی اظهار داشت: ضمن اینکه بازار سرمایه، پتانسیل هایی برای جهش 
سودآوری شرکت ها دارد و در صورت افزایش نرخ ارز نیمایی یا احیای برجام و 
توافقی بلندمدت و با ثبات، حتماً بازار سرمایه صعود چشمگیری خواهد کرد و 
از همه بازارهای موازی، اعم از رمزارز و طال و سکه و ارز و مسکن بازدهی باالتری 
خواهد داد. این کارشناس بازار سرمایه در توصیه به سرمایه گذارانی که دانش 
مالی کمتری دارند، گفت: اگرچه معتقدم زمان بسیار مناسبی برای ورود مردم 
به بازار سرمایه است، اما امیدوارم این بار مردم با مطالعه و بررسی بیشتر اقدام 
به سرمایه گذاری در این بازار کنند و ضمن مشورت با متخصصان این بازار، 
با تشکیل پرتفوی متنوعی از سهم های بنیادی، ریسک سرمایه گذاری های 

خود را به حداقل برسانند.
وی ادامه داد: سهم هایی که نسبت P به E پایین داشته و چشم انداز سودآوری 
مثبتی دارند، گزینه های مناسب تری برای سرمایه گذاری آماتورها هستند. 
ضمن اینکه تجربه نشان داده در بلندمدت، سهم های کوچک بازدهی بیشتری 
نسبت به سهم های بزرگ داشته اند و بهتر است در پرتفوی سهامداران، 

سهم های کوچک هم در کنار سهم های بزرگ وجود داشته باشد.
نصر اصفهانی تصریح کرد: اظهارنظرهای مثبت سیاست مداران در مورد 

بازار سرمایه، نباید موجب نگرانی سرمایه گذاران شود. به هر حال هر بازاری، 
بازیگران خاص خود را دارد، دولت بازیگر بازار ارز نیز بوده و هست، اما فعاالن 

آن بازار واکنش متفاوتی دارند.

 عرضه خودرو در بورس کاال 
زمینه ساز تحول بنیادی در شرکت های خودروساز

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: عرضه خودرو در بورس کاال، عالوه بر 
مزایایی که برای بازار خودرو به همراه داشت، می تواند زمینه ساز تحول بنیادی 
در شرکت های خودروساز هم شود. بررسی آمار تولید و فروش شرکت های 
خودروساز در ۹ ماهه امسال و مقایسه آن با گزارش ۹ ماهه سال قبل، گواه 

این ادعاست.
اشکان چهره نگار تحلیلگر بازارهای مالی در خصوص نوسان های اخیر بورس 
بیان کرد: بازار سرمایه از منظر بنیادی پتانسیل رشد دارد و متغیرهای کالن 
اقتصادی از جمله نرخ تورم، نرخ ارز و قیمت جهانی کامودیتی ها کامال از این 
بازار حمایت می کنند. اگر استراتژی سهامداران، سرمایه گذاری بلندمدت در 

این بازار باشد، حتماً بازار سهام، بازار مناسبی خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به خبر تثبیت نرخ دالر نیمایی در محدوده ۲۸.5۰۰ تومان 
اظهار کرد: اولین اصل اقتصاد، قیمت گذاری بر اساس عرضه و تقاضای بازار است 
و هرگونه قیمت گذاری دستوری به اقتصاد کشور لطمه می زند. هر آنچه هم که 
با اصول اقتصادی همخوانی نداشته باشد، ریسکی برای بازار مربوطه خواهد 
بود. اینکه سیاست گذاران پولی تا چه زمانی قادر به تثبیت نرخ ارز خواهد بود، 
به منابعی که در اختیار دارند، بستگی خواهد داشت. اما به هرحال اختالف ۲5 
الی ۳۰ درصدی بین ارز در سامانه نیما با بازار آزاد، رانت ایجاد می کند و تبعات 
قیمت گذاری های دستوری و فراهم کردن زمینه رانت را قبال در بازار خودرو، 

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و... شاهد بوده ایم.

 تقویت روند صعودی
بازار سهام با عرضه خودرو در بورس

بازار سرمایه از منظر بنیادی 
پتانسیل رشد دارد و متغیرهای 

کالن اقتصادی از جمله نرخ تورم، 
نرخ ارز و قیمت جهانی کامودیتیها 
کامال از این بازار حمایت می کنند. 

اگر استراتژی سهامداران، 
سرمایه گذاری بلندمدت در این 
بازار باشد، حتما بازار سهام، بازار 

مناسبی خواهد بود
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یک کارشناس صنعت خودرو گفت: عرضه خودرو در بورس کاال، با 
شکست قیمت های بازاری، منفعت مصرف کننده و خودروساز را به 

دنبال دارد و برنامه های افزایش عرضه باید تداوم یابد.
سعید مدنی درخصوص عرضه و فروش خودرو در بورس کاال افزود: فروش 
خودرو در بورس کاال یک قدم مثبت است که سبب می شود بخشی از 

مابه التفاوت قیمت بازاری و کارخانه ای خودروها نصیب خودروسازان شود.
وی بیان داشت: این مهم سبب می شود تا خودروسازان بتوانند برنامه های 
توسعه ای خود را با قدرت و قوت در پیش بگیرند که خاصیتی ضد تورمی دارد.

مدیرعامل اسبق سایپا، به سیستم فروش بر مبنای قرعه کشی در ماه ها و 
سال های گذشته اشاره کرد و گفت: مردم کشورمان شامه اقتصادی قوی دارند 
و شاهد بودیم افراد زیادی به منظور حفظ ارزش پول شان به خرید خودرو 

روی می آورند.
وی ادامه داد: در برخی قرعه کشی ها شاهد بودیم که تا هفت میلیون نفر برای 
خرید خودرو ثبت نام می کنند، یعنی شاید فقط یک درصد مصرف کننده واقعی 
خودرو بودند و بقیه برای داللی، واسطه گری و سرمایه گذاری اقدام می کردند.

مدنی اظهار داشت: اشکال بزرگی که در این شیوه وجود داشت، خودرو به طور 
معمول به مصرف کننده واقعی نمی رسید و همچین از مابه التفاوت قیمتی نیز 

چیزی نصیب خودروسازان نمی شد.
وی گفت: در ماه های اولیه عرضه خودرو در بورس شاهد بُرد افرادی بودیم که 
به صورت حرفه ای وارد این فرآیند شده بودند، زیرا به هرحال خودرو را با قیمتی 
پایین تر از بازار در اختیار می گرفتند، اما هنوز قیمت ها برای مصرف کنندگان 
واقعی باالست و این شیوه تاکنون موجب شکسته شدن قیمت ها برای 

مصرف کنندگان واقعی نشده است.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: افزایش عرضه خودرو در بورس کاال 

می تواند این نقص را برطرف کند و باید این کار مرحله به مرحله انجام شود.
آزادسازی قیمت ها

وی با تاکید بر اینکه باید تقاضای کاذب برای خودرو را کاهش داد، از آزادسازی 
قیمت ها به عنوان راهکاری دیگر برای تنظیم بازار یاد کرد.

مدنی گفت: فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار و قیمت گذاری با توجه به 
عرضه و تقاضا، می تواند حاشیه سود خوبی نصیب خودروسازان کند و حتی 
شرط گذاشت که اگر خودروساز سود را صرف افزایش تولید، افزایش سرمایه، 

و توسعه محصوالت کند، از مالیات معاف  شود.
وی افزود: با توجه به شفاف بودن حساب های خودروسازان، این موضوع به 
راحتی قابل رصد کردن است و افزایش تولید و سرمایه گذاری سبب کاهش 

قیمت تمام شده خودرو و در نتیجه کاهش تورم خواهد شد.
مدیرعامل اسبق سایپا تاکید کرد: باید جذب پول های سرگردان به سمت بازار 
سرمایه، سهام و صندوق های سرمایه گذاری در دستور کار باشد تا شاهد حضور 

مردم در صف های خودرویی به منظور حفظ ارزش پول نباشیم.

مردم خودرو را در بورس ارزان تر از بازار آزاد می خرند
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مردم توانستند خودرو را ارزان تر از 
بازار آزاد در بورس کاال خریداری کنند، گفت: دست دالالن با عرضه خودرو 
در بورس کاال از این بازار قطع خواهد شد و می توان به تعریف سازی طرح 
توسعه ای صنعت خودرو، پیاده سازی فناوری و ارتقای کیفیت صنعت خودرو 

لزوم افزایش عرضه خودرو در بورس کاال برای 
شکسته شدن هرچه بیشتر قیمت ها

باید جذب پول های سرگردان 
به سمت بازار سرمایه، سهام و 
صندوق های سرمایه گذاری در 
دستور کار باشد تا شاهد حضور 
مردم در صف های خودرویی به 
منظور حفظ ارزش پول نباشیم. 
دست دالالن با عرضه خودرو 
در بورس کاال از این بازار قطع 
خواهد شد
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امیدوار باشیم. مهدی دلبری به عرضه خودرو در بورس کاال و مزایای آن اشاره 
کرد و افزود: صنعت خودرو حدود ۲.۷ درصد از ارزش بازار بورس و فرابورس را 
تشکیل می دهد که در این میان این صنعت به عنوان صنعت یازدهم در بازار 

سرمایه محسوب می شود.
وی اظهار داشت: سابقه قیمت گذاری در صنعت خودرو نشان از آن دارد که این 
صنعت در پنج سال مالی گذشته حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان زیان و حدود 

۷۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است.
دلبری با تاکید بر اینکه این مساله نشان می دهد که سیاست گذاری ها در این 
صنعت طی پنج سال گذشته به سمت ضرر و زیان سهامداران شرکت ها بوده 
است، گفت: چنین اتفاقی باعث عدم تعریف طرح توسعه، ثبات اشتغال این 
صنعت در یک سطح، خروج سهامداران از این صنعت شده است که همین امر 

زمینه ساز از بین رفتن قدرت چانه زنی در برابر مشتریان خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: قیمت گذاری محصوالت و کاالها در بستر 
رقابتی، سیاستی است که به درستی در بورس کاال و در چند ماه اخیر در دستور 
کار قرار گرفت که عماًل همین امر باعث سوق پیدا کردن خریداران واقعی و 

مصرف کنندگان نهایی به سمت استفاده از مکانیزم بورس کاال شد.

۷5۰۰ میلیارد تومان سود مصرف کننده و تولیدکننده
وی به تاخیر ورود صنعت خودرو در بورس کاال اشاره کرد و افزود: صنایعی مانند 
فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و دیگر صنایع در گذشته در رینگ های 
مختلف بورس کاال حضور پیدا کردند و از منافع این سازوکار بازار و فضای رقابتی 

و شفاف بورس بهره مند شدند.
دلبری معتقد است؛ در همین مدت کوتاه که تیراژ پایینی از محصوالت 
خودروسازها به رینگ بورس کاال ورود کرده معادل هفت هزار و 5۰۰ میلیارد 

تومان منافع بین مشتریان، سهامداران و دولت توزیع شد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: تا قبل از ورود صنعت خودرو به 
بورس کاال بخش کوچکی از منافع این صنعت به جیب سهامدار ورود می کرد 
و اختالف قیمتی که در گذشته وجود داشت باعث ورود منافع به جیب دالالن 

و سوداگران شد.
وی با بیان اینکه مشتریان بر اساس نوع محصول توانستند کاالی موردنظر 
خود را به صورت ارزان تر از بازار غیررسمی در بورس کاال خرید کنند، گفت: 
مکانیزم بورس کاال کمک کرد تا خودرو به موقع در اختیار مشتریان قرار بگیرد 
و تضامنی که بورس کاال و سازمان بورس دریافت کرد، خودروسازان را مجبور 

کرد تا در زمان مقرر خودرو را تحویل مشتریان دهند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دولت جزو دسته سومی است که از ورود 
خودرو به بورس کاال نفع برده است، افزود: پرداخت مالیات از سوی شرکت هایی 
که وارد مدار سود شدند می تواند کمک کننده به وضعیت بودجه دولت باشد.

وی تاکید کرد: اگر تیراژ باالتری از خودرو وارد بورس کاال شود سود به دست 
آمده بیشتر خواهد شد و منفعت بیشتری را در اختیار خودروساز، مصرف کننده، 

دولت و سهامداران قرار خواهد داد.
دلبری با تاکید بر اینکه نگاه بازار همیشه به آینده بوده است، گفت: اگر این مسیر 
به همین صورت طی شود و دست دالالن از این بازار بزرگ قطع خواهد شد و 
می توان امیدوار به تعریف سازی طرح توسعه ای صنعت خودرو، پیاده سازی 
فّناوری خارج کشور در صنعت خودرو و ارتقای کیفیت در این صنعت باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه روند تولید و فروش صنعت خودرو 
نشان از آن دارد که این صنعت در آذر ماه بزرگ ترین صنعت از لحاظ فروش بوده 
است، گفت: به صورت سنتی صنعت فلزات اساسی و پتروشیمی جزو صنایعی 
بودند که از لحاظ مبلغ فروش به عنوان صنایع بزرگ بازار شناخته شده بودند.

وی ادامه داد: اگر بر اساس ارقام سال گذشته که این صنعت حدود ۱۷5 هزار 
میلیارد تومان فروش داشته یک سود حداقل ۲۰ درصدی را لحاظ کنیم انتظار 
بازار این است که حدود ۳۰ تا ۳5 هزار میلیارد تومان سود نصیب سهامداران 

شود.
دلبری با تاکید بر اینکه در این میان رسانه ها نقش مهمی دارند که اعداد و ارقام 
واقعی را به مردم، دولت، مجلس منتقل کنند، گفت: همیشه رانت خواران و 
دالالن در سیاست گذاری ها دخیل بودند اکنون هم در این میان در حال انجام 

اقداماتی هستند تا مسیر عرضه خودرو از بورس کاال تغییر کند.
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تهران- ایرنا- کانون صرافان در اطالعیه ای ضمن اعالم آمادگی 
برای همکاری با بانک مرکزی در ایجاد آرامش بازار ارز، 8 راهکار برای 
برون رفت از شرایط ملتهب ارزی را به رییس کل جدید بانک مرکزی 

پیشنهاد کرده است.
کانون صرافان ایرانیان با توجه لزوم آرامش اقتصادی و همچنین آسیب های 
اجتماعی ناشی از تالطم ارزی و تاثیر آن بر بهداشت روانی جامعه با صدور 
بیانیه ای اعالم آمادگی کرد که با تمام ظرفیت نسبت به آرامش بخشیدن به 

بازار ارز با نشست های مشترک با بانک مرکزی اقدام کند.
کانون صرافان ایرانیان، همانند سنوات گذشته بر خود وظیفه می داند تا در 
جهت برقراری آرامش بازار ارز قدم بردارد و هم راستا با سیاست های جدید 
بانک مرکزی، عالوه بر کمک به تحقق سیاست ها، پیشنهادات اجرایی خود را 

در زمینه بهبود شرایط بازار مطرح کند.
بخش عظیمی از صرافان کشور همواره و به ویژه در ایام تحریم های مختلف 
علیه کشورمان، به عنوان سربازان جنگ اقتصادی در خط مقدم نبرد حضور 
داشتند و دارند و در این زمینه دارای تجارب فراوانی هستند که می تواند 

مورداستفاده عملیاتی قرار گیرد.
کانون صرافان ایرانیان آمادگی دارد تا با برگزاری نشست های دوجانبه با 
رییس کل بانک مرکزی در اسرع وقت، راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی 

را بررسی و اجرا کند.
بدین وسیله اعالم می کند در آخرین نشست انجام شده در مهرماه امسال این 
کانون با مدیران ارشد بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی پیش بینی شرایط 
امروز هشدار داده شد؛ اما متاسفانه مطابق سنوات قبل هیچ اقدامی در جهت 
جلوگیری یا استفاده از راهکارهای ارائه شده این کانون مورد استفاده قرار 

نگرفت.

کانون صرافان ایرانیان در بیانیه خود برای برون رفت از 
نوسانات اخیر ارزی ۸ پیشنهاد ارائه کرده است:

۱- حل فوری و عاجل مسئله افزایش سرمایه شرکت های تضامنی، به طریقی 
که هیچ یک از صرافان دارای مجوز در شرایط فعلی کشور دچار مشکل نشوند.

۲- استفاده از توان کلیه صرافان کشور و خروج انحصار از دست صرافان خاص 
و یا صرافی های بانکی در خرید و فروش ارز نیمایی )در شرایط فعلی انحصار 
خرید و فروش ارز نیمایی در اختیار چند صراف خاص بوده و توزیع و گردش 
ارز را برای صادرکنندگان و واردکنندگان با مشکالت جدی مواجه کرده است(.

۳- اصالح ساختار پلتفرم بازار نیما بر اساس روش حراج قیمتی برای شفافیت 
معامالت و جلوگیری از هرگونه توافقات احتمالی غیرشفاف بین خریداران 

و فروشندگان.
۴- ایجاد حساب مستقل ریالی توسط بانک مرکزی در سامانه نیما برای تهاتر 
ریالی ارز خریداری شده که متاسفانه بخش زیادی از صادرکنندگان پس از 
دریافت ریال به تعهدات خود در زمان اعالم شده در سامانه عمل کرده و این 

عمل منجر به آسیب جدی به خریداران ارز شده است.
5- امکان ایجاد بازار آتی فروش ارز در بازار متشکل ارزی با استفاده از بخشی از 
ارز صادرکنندگان بزرگ و خوش حساب )شرکت های فوالدی و پتروشیمی( 
برای کشف قیمت و سیگنال دهی بازار آتی به جای شبکه های غیر رسمی که 

در بازار غیررسمی فعال و سیگنال قیمتی ایجاد می کنند.
6- امکان ایجاد معامالت توافقی حواله برای صادرکنندگان متوسط و کوچک 
که ارز خود را با قیمت های رقابتی به مصرف کنندگان ارزی متفاوت عرضه 

کنند.
۷- امکان اجازه فعالیت به صرافان کشور در کشورهای مختلف و جلوگیری 
از خود تحریمی برای تحویل اسکناس به مسافران، مصرف کنندگان و 

واردکنندگان کوچک و...
۸- امکان استفاده از پلتفرم های ارزی روز دنیا برای صرافان به منظور انتقال 
بخشی از ارز مورد نیاز مردم برای مصارف ارزی کوچک که در شرایط فعلی این 
تقاضای ارز در بازار غیررسمی تامین و منجر به کشف نرخ اشتباه در آن بازار و 

سیگنال دهی به بازارهای رسمی و تالطم ارزی کشور می شود.

آغاز دیپلماسی منطقه ای در حوزه پولی و بانکی
رئیس کل بانک مرکزی به منظور توسعه و تقویت ارتباطات و مناسبات پولی 
و بانکی با کشورهای حاشیه خلیج فارس، در صدر هیاتی تخصصی وارد دوحه 

پایتخت قطر شد.
محمدرضا فرزین در دیدار با شیخ بندر بن محمد آل ثانی رییس کل بانک 
مرکزی قطر بر توسعه همکاری ها و ارتباطات پولی و بانکی میان تهران و دوحه 

تاکید کرد.
همچنین در این دیدار رئیس کل بانک مرکزی قطر بر عالقه مندی این کشور 
برای افزایش مناسبات بانکی و پولی با ایران تاکید کرد و گفت: توسعه مناسبات 
بانکی با جمهوری اسالمی ایران جزو اولویت های اصلی ماست و این همکاری ها 

قطعاً به نفع دو کشور خواهد بود.
صفری معاون اقتصادی وزیر امور خارجه نیز رئیس کل بانک مرکزی را در این 
سفر همراهی می کند. افزایش تبادالت و همکاری های پولی و بانکی ایران با 

کشورهای حاشیه خلیج فارس در دستورکار جدی بانک مرکزی قرار دارد.
سفر رئیس کل بانک مرکزی به قطر و دیدار با همتای خود را می توان آغازی 
برای مذاکرات تخصصی در حوزه افزایش همکاری های پولی و بانکی دانست.

 ۸ پیشنهاد
 کانون صرافان برای
مهار نوسانات ارزی
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تنش های ژئوپلیتیک، تورم باال و اجرای سیاست های پولی انقباضی باعث 
شد تا بورس های اروپایی در سال ۲۰۲۲ بدترین عملکرد از سال ۲۰۱۸ به بعد 

را به ثبت برسانند.
اکثر شاخص های سهام در بورس های اروپا در سال ۲۰۲۲ عملکرد ضعیف تری 

را نسبت به سال های قبل به ثبت رسانده اند.
شاخص Stoxx  600  اروپا در سال ۲۰۲۲ در آخرین روز معامالتی نسبت به 
نخستین روز معامالتی سال جاری ۱۲ درصد منفی بود که بدترین عملکرد 
ساالنه از سال ۲۰۱۸ تا کنون به شمار می رود. در سال ۲۰۱۸ هم این شاخص 

۱۳.۲۴ درصد منفی شده بود.
شاخص CAC 40 بورس فرانسه هم در سال جاری ۱۲ درصد کاهش ارزش 

داشته است.
اوضاع بورس آلمان اما بدتر از فرانسه بود به گونه ای که DAX در سال ۲۰۲۲ ۱۸ 
درصد سقوط کرده است که بدترین عملکرد در 5 سال اخیر به شمار می رود.
ما باز هم نگلیس از آلمان و فرانسه بهتر بود ا  اگرچه اوضاع بورس ا

 FTSE 100 نسبت به ابتدای سال ۲ درصد افت کرده است.
کارشناسان دلیل این عملکرد ضعیف بورس های اروپایی در ۲۰۲۲ را باالگرفتن 
تنش های ژئوپلیتیک به خصوص در موضوع درگیری نظامی روسیه با اوکراین 
و تبعات جنگ تحریمی بین روسیه و غرب می دانند. تبعات این جنگ که به 
افزایش قیمت مواد غذایی و حامل های انرژی منجر شده به باال رفتن تورم در 
کشورهای اروپایی منجر شده است. همین مسئله به سرعت به شکل گیری 

بحران افزایش هزینه های زندگی در اروپا هم منجر شد.
نگرانی ها نسبت به موج گرفتن دوباره شیوع کرونا در چین در کنار اجرای 
سیاست های پولی انقباضی نیز از دیگر دالیل منفی شدن بورس های اروپایی 

در ۲۰۲۲ بوده است.

سال 2۰22 بدترین سال بورس آمریکا در ۱۴ سال گذشته 
با بسته شدن معامالت بورس وال استریت آمریکا در شب گذشته، بدترین 

عملکرد ساالنه این بورس در ۱۴ سال گذشته به ثبت رسید.
در حالی چندی پیش بورس وال استریت آمریکا آخرین روز معامالتی سال 
۲۰۲۲ را به پایان رساند که بدترین عملکرد ساالنه خود در چهارده سال گذشته 

را به ثبت رساند.

دلیل این عمل کرد ضعیف بورس آمریکا در سالی که گذشت افزایش نرخ بهره 
دالر توسط بانک مرکزی این کشور با هدف کنترل تورم، گسترش نگرانی ها 
نسبت به جدی تر شدن احتمال بروز رکود اقتصادی به خاطر اقدامات بانک 
مرکزی آمریکا، درگیری نظامی روسیه با اوکراین، و افزایش نگرانی ها نسبت 

به باال رفتن مبتالیان کرونا در چین بوده است.
هر سه شاخص اصلی بورس وال استریت در سالی که گذشت سقوط ارزش را 

تجربه کردند و برای نخستین بار از سال ۲۰۱۸ منفی شدند.
شاخص S&P 500  بورس آمریکا در سال ۲۰۲۲ معادل ۱۹.۴ درصد سقوط 

کرد و ارزش بازار آن ۸ تریلیون دالر کم شد.
شاخص شرکت های فنآوری نزدک نیز ۳۳ درصد سقوط کرد و داوجونز هم 

۸.۹ درصد نسبت به ابتدای سال در ۲۰۲۲ افت کرد.
در واقع اصلی ترین دلیل سقوط یا افت شاخص های سهام در بورس وال 
استریت در سال ۲۰۲۲ اقدام بانک مرکزی این کشور در باال بردن نرخ بهره 
دالر بود. نکته اصلی این ماجرا این است که سرعت افزایش بهره دالر در آمریکا 

در باالترین سطح ۴۰ سال گذشته قرار داشته است.
به طور کلی از زمانی که طبق انتظارات بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت نرخ 
بهره  در این کشور را نیم درصد دیگر افزایش دهد بازارهای مالی اوضاع نسبتاً 

قرمزی دارند. 
صبحت های جروم پاول رئیس کل بانک مرکزی آمریکا نشان می دهد که 
اجرای سیاست  های پولی انقباضی در این کشور در سال ۲۰۲۳ هم ادامه 
خواهد یافت. بازار نگران آن است که اجرای این سیاست ها و باال بردن نرخ بهره 
که با هدف کنترل تورم انجام می شود به رکود اقتصادی در این کشور بینجامد.

صحبت های دیگر مقامات بانک مرکزی آمریکا هم شرایط را بغرنج تر کرده 
به گونه ای که جان ویلیامز، رئیس بانک مرکزی نیویورک، دیروز گفت که 
ممکن است بانک مرکزی فدرال بیشتر از مورد انتظار نرخ بهره را طی سال 
آینده افزایش دهد. آنچه باعث نگرانی بازار شده گفته  های این مقامات درباره 
بروز رکود اقتصادی است به گونه ای که وی گفته که احتماًل بروز رکود ناشی 

از سیاست های انقباضی بانک مرکزی آمریکا را رد  نمی کند.
ماری دالی، رئیس کل بانک مرکزی سان فرانسیسکو، هم می گوید، منطقی 
است که بر این باور باشیم زمانی که نرخ بهره به بیشینه خود برسد تا سال 

۲۰۲۴ ثابت بماند.

سالی که گذشت سال بدی بود
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وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اصلی ترین تمرکز این وزارتخانه روی نوسازی 
بافت فرسوده و ناپایدار است، گفت: در شهرهای کمتر از ۲5 هزار نفر، زمین 
۲5۰ متری و در روستاها زمین 5۰۰ متری برای ساخت واحد مسکونی در 

طرح نهضت ملی داده می شود که متراژ آن بسته به شرایط قابل تغییر است.
مهرداد بذرپاش با بیان اینکه مسکن و حمل و نقل دو حوزه اصلی برنامه های 
وزارت راه و شهرسازی است، افزود: این دو موضوع اگرچه اشتراکاتی دارند، 
اما تالش های متفاوتی می طلبند و تا کنون برای آنها دو شورای حمل و نقل و 

مسکن تشکیل و به صورت هفتگی جلسه برگزار می شود.
وی اضافه کرد: در بخش نوسازی بافت فرسوده طرح های انگیزشی و بسته های 
تشویقی طراحی شده که با استقبال مردم مواجه شده و نتیجه قابل قبول 

داشته است.
بذرپاش با اشاره به خودمالکی ها و ساخت و ساز از سوی مردم، تصریح کرد: 
فرایند ساخت و ساز شخصی در سال های اخیر کاهش پیدا کرده، اما با راهبرد 
طرح های تشویقی گوناگون که از سوی معاونت شهرسازی در حال اقدام است، 

روند ساخت مسکن سرعت می گیرد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بخش واگذاری زمین و ساخت واحد مسکونی 
در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، گفت: در شهرهای کمتر از ۲5 هزار نفر 
جمعیت، زمین ۲5۰ متری و در روستاها زمین 5۰۰ متری داده می شود که 

این متراژ بسته به شرایط قابل تغییر است.
وی افزود: از سوی دیگر با ارائه تسهیالت بانکی، ساخت و ساز تقویت و افزایش 
خواهد یافت و انتظار می رود سقف وام از ۳5۰ میلیون تومان تا 5۰۰ میلیون 
اضافه و زمان بازپرداخت نیز افزایش یافته تا قدرت مالی باالتری به اشخاص 

برای ساخت و ساز داده شود.

 جهش تولید مسکن، 
مطالبه اصلی از وزارت راه و شهرسازی

بذرپاش با اشاره به بخش مسکن و شهرسازی خاطرنشان کرد: در این حوزه 
نیز کارهای ستادی و پشتیبانی برای اجرای وعده ۴ساله دولت، انجام شده 

 نوسازی بافت فرسوده
 اصلی ترین برنامه وزارت راه و شهرسازی
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است. مطالبه اصلی دولت این است که اجرای قانون جهش تولید مسکن به 
سرمنزل مقصود برسد.وی ادامه داد: با توجه به مشکالت پیش رو به ویژه در 

بخش تأمین مالی و تورم، کار این بخش سخت تر شده است.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص تأمین زمین و اراضی موردنیاز برای این 
هدف گذاری افزود: بخشی از زمین ها در مالکیت وزارتخانه و شهرهای جدید 
است؛ اما مطابق قانون جهش تولید مسکن سند بخش دیگر بایستی به وزارت 

راه و شهرسازی منتقل شود.

 اتمام مسکن های مهر نیمه کاره 
با منابع صندوق ملی مسکن

بذرپاش با تأکید بر اینکه کار حوزه مسکن در چند بخش انجام می شود، گفت: 
بیش از ۲۰۰ هزار مسکن مهر نیمه تمام باقی مانده که درصد پیشرفت های 
مختلف دارد و تعدادی از آنها تا پایان سال از طریق منابع صندوق ملی مسکن 

قابل انجام است.
وی با اشاره به سفر رئیس جمهور به شهر جدید پرند، خاطرنشان کرد: یکی از 
بحران های موجود، مسکن هایی است که مردم وجه آن را پرداخت کرده؛ اما 
هنوز تحویل نگرفته اند، این در حالی است که منابع آن صرف زیرساخت ها 
شده، بنابراین تأمین منابع را به صورت واریز ۱۰ هزار میلیارد تومان به صندوق 
ملی مسکن می طلبد تا بخشی از آن برای مسکن مهر و بخش دیگر برای ما 
به تفاوت و جبران کسری سود بانک ها صرف شود که در این راستا تکمیل 

مسکن های باالی 6۰ درصد پیشرفت ساخت، در دستور کار است.

اجرای تفاهم نامه های ساخت مسکن با وزارتخانه ها
وزیر راه و شهرسازی به توافق با دستگاه هایی که در خصوص ساخت مسکن 
ایفای نقش می کنند، اشاره کرد و گفت: کارهای نهادی با دستگاه های اجرایی 
و شرکت های بزرگ در راستای تأمین مسکن کارکنان زیرمجموعه خود انجام 
شده است تا عالوه بر تحقق هدف دولت در حوزه مسکن، این سازمان ها به عنوان 

محرک های اصلی ساخت مسکن وارد عمل شوند.

 تکمیل 5۰ هزار مسکن مهر 
باقیمانده از محل فروش زمین ها

وزیر راه و شهرسازی با اعالم اینکه مجموعه دولت پیشنهادهای نمایندگان 
مجلس را برای تامین منابع مالی اجرای طرح های مسکن بررسی می کند، 
گفت: برای تکمیل حدود 5۰ هزار مسکن مهر باقیمانده از محل فروش زمین ها 

اقدام شده است.
بذرپاش با تاکید بر اینکه صحبت های برخی نمایندگان مجلس مبنی بر 
اینکه شهرهای جدید از زمان تاسیس تاکنون از بیماری مزمن رنج می برد 
حرف نادرستی نیست، افزود: شهرهای جدید طبق قانون مصوب در سال های 
متمادی و در دولت های مختلف اجرا شده و هم اکنون به وضعیت موجود 
رسیدیم که البته مشکالتی را نیز در شهرهای جدید داریم. وزیر راه و شهرسازی 
تصریح کرد: یکی از کانون های هدف وزارت راه و شهرسازی برای تولید مسکن، 
شهرهای جدید است. به نظر می رسد که قانون شهرهای جدید نیاز به اصالح 

دارد که در صدد هستیم در همراهی با مجلس آن را اصالح کنیم.

با ارائه تسهیالت بانکی، 
ساخت و ساز تقویت و 
افزایش خواهد یافت و 

انتظار می رود سقف وام 
از 350 میلیون تومان 
تا 500 میلیون اضافه 

و زمان بازپرداخت نیز 
افزایش یافته تا قدرت 

مالی باالتری به اشخاص 
 برای ساخت و ساز

داده شود
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اصالح قانون شهرهای جدید
بذرپاش با اشاره به اینکه عملکرد شهرهای جدید در برخی وجوه مثبت و در 
برخی وجوه ایراداتی دارد که باید رفع شود، گفت: در دوره جدید اولویت وزارت 

راه و شهرسازی اصالح قانون شهرهای جدید است.
وی یکی از اصلی ترین مشکالت شهرهای جدید را نبود روح متعالی نظام 
شهرسازی و زیست مومنانه ایرانی - اسالمی عنوان کرد و در بیان دالیل این 
وضعیت توضیح داد: بخشی از مشکالت موجود در شهرهای جدید به دلیل نبود 
منابع و تامین خدمات روبنایی، بخشی به دلیل نبود طراحی از قبل و بخشی نیز 
به دلیل ایرادات قانونی بوده است؛ بنابراین وقتی در ادوار مختلف رویکرد درآمد 
هزینه ای به شهرهای جدید داشتیم ناچار شدیم تا اراضی را در این شهرها 

بفروشیم و این وضعیت ماحصل سال های طوالنی است.
بذرپاش گفت: ناچار شدیم اراضی را در شهرها به فروش برسانیم تا خدمات 
زیربنایی و روبنایی را در شهرهای جدید تامین کنیم و اساساً مسکن بسازیم.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از گفتگوی خود با اعضای کمیسیون 
عمران مجلس بر ارایه پیشنهاد نمایندگان مجلس برای تامین منابع مالی و 
تکمیل طرح های باقیمانده مسکن و اجرای کالن پروژه نهضت ملی تاکید کرد.

عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: در اجرای طرح های فوریتی همچون اجرای 
طرح مسکن مهر، اقدام ملی، نهضت ملی مسکن منابعی به غیر از منابع بانکی 
دیده نشد و بخشی از مشکالت نیز به همین دلیل است که منابعی که در اختیار 
دولت ها بوده برای اجرای پروژه ها مهم از جمله تکمیل واحدهای باقیمانده 
مسکن مهر، مسکن ملی و نهضت ملی مسکن کافی نبوده است. هم اکنون نیز 
یکی از استمدادهای ما از کمیسیون عمران مجلس همین تامین منابع مالی 

کالن پروژه کشور است که در جلسه رای اعتماد نیز بر آن تاکید داشتم.
بذرپاش تاکید کرد: وقتی منابع اجرای طرح های کالن مسکن دولت فقط 
متکی بر منابع بانکی است یکی از سهل الوصول ترین روش ها فروش زمین 
است. اینکه زمین را بفروشند و هزینه آماده سازی بدهند و هرجایی که کمبود 
منابع بود حتی به عملیات احداث برسند که نمونه آنها را در باقیمانده های 

مسکن مهر شاهد هستیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: برای تکمیل حدود 5۰ هزار مسکن مهر باقیمانده 
از محل فروش زمین ها اقدام شده است. دولت در تکمیل این تعداد واحد 
باقیمانده مسکن مهر متعهد شده است تا واحدها را تکمیل کند، زیرا با افزایش 
قیمت ها مردم متضرر شده اند و برخی از آنها نیز عملیات اجرایی نداشته و فقط 
زمین است و هیچ کاری روی اراضی انجام نشده است؛ بنابراین برای تکمیل 
واحدها چون منابع متکی به منابع بانکی است باید از محل فروش اراضی تامین 

منابع انجام، واحدها تکمیل و تحویل متقاضیان شوند.
وی تصریح کرد: چنانچه مجلس راه دیگری را به دولت پیشنهاد می دهد تا از 
مسیرهای دیگر برود همچون تملک دارایی یا روش های دیگر تامین منابع مالی 
بر روی آن توافق و تصمیم گیری می کنیم تا تعهداتی که برعهده حاکمیت در 

خصوص تامین مسکن است انجام شود.
بذرپاش با تاکید بر اینکه در شهرهای جدید کارهای خوبی نیز انجام شده است، 
گفت: چنانچه اعضای کمیسیون عمران موافق باشند، برنامه تحول و اصالح 
شهرهای جدید ظرف یکسال آینده تهیه شود تا هرجا الزم است اصالح الزم 

انجام شود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی عالوه بر برنامه تحول 
و اصالح قانون شهرهای جدید در همراهی با مجلس، برنامه های آتی را برای 
اجرایی شدن روح حاکم بر شهرهای جدید بر مبنای ایرانی- اسالمی تعیین 

و ارایه خواهد کرد.

بذرپاش تاکید کرد: چنانچه پیمانکاری خاصی در شهرهای جدید تخلفات 
عدیده داشته معرفی شود تا پیگیری های الزم را انجام و بالفاصله قطع همکاری 

را با پیمانکار خاطی انجام بدهیم.
وی تصریح کرد: وزارت راه در همراهی با مجلس بخشی از مشکالت و موانع 

موجود بر سر راه اجرای مسکن را برمی دارد.

 فراخوان بانک ها 
برای پرداخت تسهیالت ساخت مسکن

وزیر راه و شهرسازی گفت: از روز شنبه به همه بانک های کشور فراخوان دادیم و 
هر کدام از بانک های کشور متعهدند که پرداخت تعداد مشخص شده تسهیالت 

را بر عهده بگیرند تا عملیات اجرایی طرح های ساختمانی سرعت بگیرد.
 بذرپاش اظهار کرد: مدل جدید در طرح نهضت ملی مسکن واگذاری زمین و 
احداث واحدهای یک طبقه است که به الگوی ایرانی اسالمی نزدیک تر است.

وی با بیان اینکه واگذاری زمین و احداث واحدهای یک طبقه را در دستور کار 

قرار دادیم و در همه ی شهرها آغاز کردیم، افزود: در فاز اول شهرهای زیر 5۰ 
هزار نفر انجام شده و در روزهای آینده واگذاری زمین آغاز می شود که زمین ها 

آماده و تحویل آغاز می شود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در برخی از شهرها هنوز درصددیم که زمین را فراهم 
کنیم و طبق ماده ۱۰ قانون جهش تولید همه ی دستگاه ها موظف اند زمین در 
اختیار بگذارند و هر جا که راه و شهرسازی مناسب دانست برای اجرای طرح 

با سرعت انجام می شود.
بذرپاش با بیان اینکه در نهضت ملی مسکن چند مدل را دنبال می کنیم، اضافه 
کرد: در این روش با واگذاری زمین رایگان و تسهیالت بانکی و آورده متقاضی 

خانه ساخته می شود.
وی گفت: برای اتمام واحدهای مسکن مهر نیز تعداد قابل توجهی از تعهدات 
مسکن مهر باقی مانده که در تالشیم از صندوق ملی مسکن تامین اعتبار شود.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در این راستا واحدهایی که بیش از 6۰ درصد 
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پیشرفت داشتند در اولویت هستند که امیدواریم بتوانیم تا پایان سال بخش 
اعظمی تحویل هموطنانمان شود.

وی بیان کرد: عقب ماندگی های زیادی در سال های قبل بوده که سریع باید آن 
را جبران کنیم و ساالنه ساخت یک میلیون مسکن نیاز جامعه است.

 چرا ساخت واحدهای ویالیی
 در نهضت ملی مسکن دنبال می شود؟

تغییر پارادایم ساخت از خانه های چند طبقه و پرتراکم به ساخت خانه های 
یک طبقه حیاط دار عالوه بر اینکه سرعت ساخت را افزایش می دهد، هزینه 
ساخت هر واحد با الگوی متداول مسکن مهر که در شرایط تورمی فعلی متری 
هفت میلیون تومان است را به متری چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کاهش 

خواهد داد.
طرح نهضت ملی مسکن به صورت ماهوی با طرح گذشته مسکن مهر تفاوت 
بنیادینی ندارد اما تالش شده است آسیب های آن برطرف شود. مهم ترین 

تحول این طرح نسبت به طرح مسکن مهر تغییر پارادایم ساخت از خانه های 
چند طبقه و پرتراکم به ساخت خانه های یک طبقه حیاط دار است که به شدت 

طرح را متحول کرده و تاثیرات عمیق خواهد داشت.
وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده است که اولویت اول در طرح نهضت ملی 
مسکن واگذاری زمین برای ساخت مسکن ویالیی تک واحدی در استان هایی 
است که زمین کافی در آنها وجود دارد؛ یکی از انتقادهای اساسی هم که به 
پروژه مسکن مهر وجود داشت بلندمرتبه سازی و ساخت شهرهایی با تراکم 
باال در حاشیه شهرها بود زیرا مخالفان این سبک از شهرسازی معتقد بودند 
که کیفیت زندگی در شهرهای جدید بسیار پایین است. در برخی پروژه های 
مسکن مهر مردم با وجود اینکه باید از شهرهای اصلی خود خارج شوند اما در 
شهر مقصد هم با همان تراکم های باال و شلوغی و زندگی نامطلوب و آپارتمانی 

باید دست و پنجه نرم کنند.
در تغییر پارادایمی مهم که می تواند انقالبی در حوزه مسکن و شهرسازی 

باشد، دولت قصد دارد که به جای ساخت شهرهای پرتراکم و آپارتمان سازی 
با واگذاری زمین وتسهیالت خانه های یک طبقه حیاط دارد ساخته شود. به 
نظر می رسد ساخت مسکن های یک طبقه دارای مزیت های فراوانی نسبت به 
بلندمرتبه سازی است که ساخت مسکن به این روش بسیار مطولوب تر می کند.

 سرعت باالی ساخت 
مسکن های یک طبقه به نسبت چند طبقه

در پروژه های یک طبقه سازی به دلیل اینکه پروژه ها به صورت موازی شروع 
می شوند ساخت هیچ یک از واحدها وابسته به واحدهای دیگر نیست و به 
صورت مستقل شروع به کار می کنند. در این روش اگر متقاضی به هر دلیلی 
نتواند آورده خود را تکمیل کند ساخت بقیه واحدها متوقف نخواهد شد. از 
سوی دیگر آپارتمان سازی به دلیل سری شدن واحدها به گونه ای است تا 
طبقات پایین عملیات سفت کاری را پایان ندهند نمی توان واحدهای باالتر 
را پیاده سازی کرد.در شرایط تورمی ساخت منازلی به غیر از شیوه  ویالیی 
خطایی راهبردی است، زیرا تعریف پروژه های چند ساله باعث می شود تورم 
چندین بار بر مصالح و مواد اولیه بخورد که موجب خوابیدن پروژه ها و تجدید 
زمان بندی آنها می شود.به عنوان نمونه ۲ هزار واحد در آذرماه ۹۹ در بیرجند 
انعقاد قرارداد شده است و تا مرداد ماه مراحل اولیه نقشه و هماهنگی مالکان 
به طول انجامیده و هنوز در مرحله سفت کاری با پیشرفت ۴5 درصدی است. 
در طبس اما ۲ هزار و ۲۰۰ قطعه زمین برای احداث با الگوی ویالیی در آذرماه 
۹۹ انعقاد قرارداد شده است که ۷۰۰ واحد تا بهمن ۱۴۰۰ ساخته شده و افراد 

ساکن شده اند و بقیه ۸۰ درصد پیشرفت داشته اند.

کاهش هزینه های ساخت واحد مسکونی
ساختمان های یک طبقه هزینه ساخت کمتری دارد، زیرا پارکینگ، پیلوت، 
آسانسور، راه پله، مشاعات، خاکبرداری و پایداری گود از آن حذف می شود و 
همچنین میزان سیمان و فوالد مصرفی در فونداسیون، تیر و ستون ها کاهش 
می یابد. البته هزینه های زیرساختی برای توسعه خیابان ها و انشعابات افزایش 
پیدا می کند اما در مجموع هزینه های ساخت مسکن و زیرساخت ها کاهش 
پیدا کرده و کمتر می شود. هزینه هر واحد با الگوی متداول مسکن مهر متری 
هفت میلیون تومان و هزینه هر واحد با الگوی ساخت نهضت ملی مسکن متری 

چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تمام می شود.

تعدیل قیمت مسکن
ساخت خانه های یک طبقه، توسعه افقی کمربند شهرها را باز می کند و تقاضای 
باال به مسکن روی یک زمین محدود را پخش می کند و کاهش قیمت مسکن 
رخ می دهد. در واقع عرضه بیشتر اراضی باعث کاهش قیمت زمین و به تبع 
کاهش هزینه ساخت خواهد شد. البته حمل و نقل سریع السیر بین شهرها 

باید تامین شود.

 امکان معیشت محورتعریف شدن 
و توسعه مشاغل خانگی

در مدل کنونی آپارتمان نشینی، امکان توسعه مشاغل خانگی به دلیل تزاحم با 
سایر همسایگان بسیار محدود است. در صورتی که بتوان خانه هالی یک طبقه 
حیاط دار در اخیتار مردم قرار داد این امکان وجود دارد که در این خانه ها 

فعالیت ها و مشاغل خانگی را به راحتی راه اندازی کرد.



46
TARAZEGHTESAD.IR

چین با سهم 6۰.5 درصدی در بازار بزرگترین تولید کننده باتری خودرو به 
شمار می رود. چین در میان ده تولیدکننده برتر باتری خودروهای الکتریکی 
در جهان شش جایگاه را به خود اختصاص داده است در راس آنها »کاتل« و 
»بی وای دی« به همراه »کالب« و »جواکسان«، »سانوآدا« و »ایو« قرار دارند.

بر اساس داده های اس ان ای ری سرچ » SNE Research«، »تکنولوژی روز 
آمپرکس« چین - معروف به »KATLE« - سهم خود را در بازار جهانی باتری 

خودروهای الکتریکی افزایش داده است.
طبق اعالم اس ان ای ری سرچ و به نقل از ساوت چاینا مورنینگ پست کاتل 
از فروش جهانی باتری خودروهای الکتریکی در یازده ماهه اول سال ۲۰۲۲ 
سهم۳۷.۱ درصدی را به خود اختصاص داده است، زیرا در مجموع ۱65.۷ 
مگاوات ساعت باتری از ژانویه تا نوامبر فروخته است که ۱۰۱.۸ درصد نسبت 

به سال قبل افزایش فروش را نشان می دهد.
قابل ذکر است که کاتل باتری خودرو را برای برندهای بزرگ از جمله فولکس 

واگن، جیلی خودرو، نیسان موتور و تسال تامین می کند.
فروش »کاتل« حدود سه برابر بیشتر از شرکت دیگر چینی یعنی بی وای دی » 
BYD« است که در رتبه دوم این لیست قرار دارد. کاتل توسط میلیاردر معروف 
و فعال در بازار سرمایه یعنی وارن بافت حمایت می شود و پس از آن شرکت 
کره جنوبیال جی انرژی » LG Energy Solution« در جایگاه سوم قرار دارد.

داده های SNE همچنین نشان می دهد که کل باتری های خودروهای 
الکتریکی در نوامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰ درصد افزایش یافته 
و به 5۷.۲ گیگاوات ساعت رسیده است که از رشد فروش در بازارهای بزرگ، 

به ویژه چین نشات می گیرد.
بزرگترین تولید کننده باتری ماشین های الکتریکی در جهان به ترتیب زیر 

هستند:
۱- کاتل: این شرکت با سهم ۳۷.۱ درصدی

۲- بی وای دی با سهم ۱۳.6 درصدی از بازار خودرو های برقی
۳- شرکت ال جی انرژی سولوشن با سهم ۱۲.۳ درصدی

۴- پاناسونیک با سهم ۷.۷ درصدی
5- شرکت اس کی آن با سهم 5.۹ درصدی

6- شرکت سامسونگ اس دی آی با 5.۰ درصد
۷- شرکت کالب با سهم ۴.۰ درصدی

۸- شرکت ژوانگ آن »Joax a n« با سهم ۲.۸ درصدی
۹- شرکت سانوادا با سهم ۱.۷ درصدی

۱۰- شرکت ای اف ای با سهم ۱.۳ درصدی

شرکت اس کی آن به عنوان سازنده باتری خودروهای الکتریکی و هیبریدی 

باتری 
 خودروهای جهان را 

چینی ها می سازند

بزرگترین تولیدکنندگان باتری 

خودروهای برقی در جهان
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امروز اعالم کرده است: تصمیمی برای ادامه فعالیت مونتاژ سلول های باتری و 
پکینگ باتری در کشور ترکیه برای محصوالت فورد ندارد.

زنجیره تامین ترکیه بزودی با بحران ناشی از عدم همکاری شرکای تجاری کره 
ای مواجه خواهد شد. شرکت اس کی آن به عنوان سازنده باتری خودروهای 
الکتریکی و هیبریدی امروز اعالم کرده است؛ »تصمیمی برای ادامه فعالیت 
مونتاژ سلول های باتری و پکینگ باتری در کشور ترکیه برای محصوالت فورد 
ندارد.« این درحالی است که ماه مارس سال ۲۰۲۲ شرکت فورد موتور با این 
سازنده باتری در کره جنوبی تفاهم نامه ای جهت تامین باتری محصوالت خود 

در ترکیه امضا کرده بود.
براساس آن چه که شرکت اس کی آن به رسانه های کره جنوبی اعالم کرده 
است، ترکیه به دلیل محیط ضعیف اقتصادی و عدم امنیت در آینده بزودی از 

سیکل شرکای تجاری کره جنوبی حذف خواهد شد.
به تازگی مدیران ارشد اس کی آن بیانیه ای در خصوص امضا تفاهم نامه 
همکاری در ماه مارس سال ۲۰۲۲ اظهار داشتند؛ »پس از امضای تفاهم 
نامه در ماه مارس سال ۲۰۲۲ در مورد پرونده سرمایه گذاری در ترکیه بحث 
کردیم. اما نتیجه بررسی ها منجربه عدم تصمیم گیری نهایی و نبود تمایل برای 
 ادامه مذاکرات در خصوص حجم سرمایه گذاری مشترک با فورد در ترکیه 

شد. 

بنابراین تصمیمی جهت ادامه فعالیت در این کشور نداشته و بزودی آنجا را 
ترک خواهیم کرد.

اس کی آن یک تولید کننده باتری عضو زنجیره تامین گروه خودروسازی 
هیوندای است، این تولیدکننده برای خودروسازان بزرگی مانند گروه فولکس 
واگن و فورد موتور قطعه تامین می کند. هرچند که بخشی از نیاز صنعت خودرو 

و بازار چین را نیز این شرکت تامین می کند.
برخی از کارشناسان معتقد هستند که اس کی آن به دلیل ورود خودروسازان 
هندی به تولید محصوالت الکتریکی تمایل به همکاری با ترکیه ندارد. 
بنابراین احتمال دارد که بزودی وارد مذاکره و همکاری با خودروسازان هندی 
شود. از سوی شرکت تسال در تالش است که با کاهش قیمت محصوالت خود 
افزایش تقاضا در بازار خودروهای الکتریکی ایجاد کند، تمرکز اصلی تسال در 
این موضوع کاهش قیمت و افزایش فروش در بازار چین جهت رقابت با سایر 

تولیدکنندگان است.
شرکت اس کی آن، امروز اعالم کرده است که برنامه افزایش ظرفیت تولید 
ساالنه ۳۰ تا ۴5 گیگاوات ساعت را دارد، این قطعه ساز معتقد است که سال 
۲۰۲5 تولیدات خود را تا 5۰ درصد افزایش می دهد. کره ای ها برای دست یابی 
به این مهم به دنبال راه اندازی و ساخت سایت های تولید جدید در شهرهای 

صنعتی کشور خود، چین، مجارستان و آمریکا هستند.

خط و نشان کـره ای ها برای بازار باتـری
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