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اخبار

تقدیر دبیرکل ستاد مبارزه با
موادمخدر از همراه اول
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اعطای لوح
تقدیر از مدیرعامل همراه اول تقدیر کرد.
سردار اسکندر مؤمنی دبیرکل ستاد مبارزه با
موادمخدر با اعطای لوح تقدیر به مهدی اخوان
بهابادی مديرعامل همراه اول ،مراتب سپاس
و قدردانی خود را از تالشها و خدمات وی در
کمک به انتشار پیامهای پیشگیری از سوءمصرف
موادمخدر در تبلیغات دور زمین لیگ برتر فوتبال
کشور اعالم داشت .در این تقدیرنامه ضمن تشکر
بابت انتشار پیامهای پیشگیری از سوءمصرف
موادمخدر جهت کاهش نرخ بروز اعتیاد و سالمت
روانی جامعه ،اظهار امیدواری شده ،منش خیر
مدیرعامل همراه اول الگویی مطلوب برای سایر
اپراتورهای تلفن همراه قرار گیرد.

در نخستین جلسه هماندیشی نخبگان
والیتمدار

مدیرعامل بانک رفاه کارگران مورد
تقدیر قرار گرفت
مدیرعامل بانک رفاه کارگران به پاس مدیریت
بهینه این بانک در راستای محرومیتزدایی
و توجه به مناطق محروم ،مورد تقدیر قرار گرفت.
در نخستین جلسه هماندیشی نخبگان والیتمدار
در دولت و مجلس از اسماعیل لله گانی مدیرعامل
بانک رفاه کارگران به پاس مدیریت بهینه این
بانک در راستای محرومیتزدایی و توجه به
مناطق محروم ،با اهدای تندیس تقدیر شد.
الزم به ذکر است ،این جلسه هماندیشی با هدف
بررسی راهکارهای توسعه همکاریها و تعامالت
بین دولت و مجلس به منظور ارائه خدمات
مناسبتر به مردم برگزار شد.

اخبار

رئیس دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه:

سپرده های بانک کارآفرین در
مردادماه رشد کرد

طبق اطالعات ارائه شدهاز سوی معاونت مالی و
امور مجامع سپردههای بلندمدت بانک کارآفرین در
مردادماه رشد۳درصدی را تجربه کرده است.
گزارش عملکرد ماهانه بانک کارآفرین در مرداد
ماه نشان می دهد که سپرده های بلندمدت
دو ساله با حدود  ۵هزار میلیارد ریال معادل
۳درصد ،بیشترین مبلغ رشد را داشته است.
در این مدت سپردههای کوتاه مدت نیز با حدود
 ۴هزار میلیارد ریال معادل سه درصد در رتبه دوم
بیشترین رشد و گواهی سپرده عام در این ماه با
تقریبا هزار میلیارد ریال معادل ۷درصد بیشترین
کاهش را به خود اختصاص داده است .در ماه
مورد گزارش ،بررسیها نشان میدهد طبق روال
ماههای گذشته تسهیالت مرابحه با تقریبا ۱۸
هزار میلیارد ریال معادل ۹درصد بیشترین رشد
و تسهیالت خرید دین  ۱۷درصد رشد را نشان
میدهد .تسهیالت مشارکت مدنی با حدود  8هزار
میلیارد ریال بیشترین کاهش را به خود ختصاص
داده است .بررسی اطالعات ارائه شده به بورس
همچنین نشان میدهد که سپردههای بانک در
مردادماه با  ۲.۷درصد افزایش به  ۳۸۵هزار میلیارد
ریال رسیده است .تسهیالت بانک نیز طی این
مدت با  ۳.۹درصد افزایش به  ۳۲۴هزار میلیارد
ریال رسیده است .روند اعطای تسهیالت مردادماه
نیز مانند ماههای گذشته به سوی تسهیالت مبادله
ای بوده است .در این ماه تسهیالت مرابحه ای
۱۸هزار میلیارد ریال رشد داشته و طی همین
مدت تسهیالت مشارکت مدنی  ۸هزار میلیارد
ریال کاهش داشته است .بررسی سهم هر یک از
تسهیالت بانک نشان میدهد تسهیالت مرابحه
با  ۶۵درصد بیشترین سهم از پرتفوی تسهیالتی
بانک را دارا است .تسهیالت مشارکت مدنی با ۲۰
درصد در رتبه دوم قرار دارد .فروش اقساطی با۶
درصد و جعاله با ۴درصد در رتبه های بعدی قرار
دارند .درآمد تسهیالت در مردادماه  ۱۴۰۰نسبت به
مدت مشابه سال قبل آن  ۱۲۰درصد رشد نشان
می دهد ،طی  ۵ماهه سال جاری بانک ۲۲هزار
میلیارد ریال درآمدکسب کرده است در حالی که
 ۱۸هزار میلیارد ریال سود به سپردهها پرداخت
کرده است .در پایان مردادماه تراز عملیاتی بانک
 ۳.۷۳۹میلیارد ریال مثبت شده است این در حالی
است که تراز عملیاتی بانک در مدت مشابه سال
قبل  ۲۷۵میلیارد ریال مثبت بوده است.
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پیام کاردگر به مناسبت گرامیداشت
هفته دفاع مقدس

ترکیه با قاچاق  ۲۶درصد از بازار سوریه را دارد
به گزارش ایلنا ،مهدی عباسی در مورد آخرین
وضعیت تجاری ایران و سوریه اظهار کرد :در پنج
ماهه ابتدای امسال حجم صادرات ایران  ۱۷میلیارد
و  ۵۰۰میلیون دالر بود ،در همین مدت زمان
صادرات ما به سوریه حدود  ۸۵.۵میلیون دالر از
مسیر رسمی بوده که حدود  ۲.۵درصد میشود و
چندان مناسب نیست .حدود  ۳۷میلیون دالر از
آن هم تنها در حوزه توربینهای بخار است یعنی
ادوات و ماشین میفروشیم که باید به باقی حوزهها
بسط دهیم .واردات ایران در این مدت  ۱۶.۵میلیارد
دالر بوده که در همین زمان حدود  ۱۱میلیون دالر
از سوریه بوده که باز حدود  ۱.۵درصد بوده است.
علیرغم وعدههای مختلفی که مجموعههای مختلف
بخش خصوصی و دولتی دادهاند که بنا دارند حجم
تجارت ایران و سوریه را افزایش دهند این اتفاق به
طور محسوس دیده نمیشود.
قوانین جدید دولت سوریه به تجارت آزاد ما ضربه
زد
عباسی خاطرنشان کرد :با توجه به قوانین جدیدی
که دولت سوریه در ماه گذشته وضع کرده و واردات
سرامیک  ،کشمش  ،بادام درختی را به کشور ممنوع
کرد یا قوانین خاصی در حوزه خرما وضع کرد؛ بخش
عمدهای از صادرات ما به سوریه در قالب بخش
خصوصی از این اقالم بود .بنابراین این موضوع
ضربه بزرگی به قانون تجارت آزاد ما زده است ،ما نیاز
داریم که الاقل ایران را از این بخشنامهها مستثنی
کنند.
وی در ادامه تصریح کرد :برای صادرات به کشور
سوریه نباید به سمت محصوالت نهایی برویم ،امروز
تنها  ۲۹۳۶قلم کاال اجازه واردات به سوریه را دارند
در حالی که در ماه گذشته هم این رقم  ۲۹۶۵قلم
کاال بود .بنابراین سوریه کشوری است که به سمت
خودکفایی میرود و بیشتر مواد اولیه نیاز دارد
هرچند برای تجارت بین دو کشور این نکته که به
سمت محصوالت نهایی نرویم نکته مثبتی نیست
ولی میتواند در حوزه پروژههای سرمایهگذاری
مشترک با بخش خصوصی ،خصولتی یا دولتی
سوریه بسیاری از منافع ما ذیل قانون سرمایهگذاری
جدید سوریه تامین شود.
خط اعتباری یک میلیارد دالری باید عیان شود
رئیس دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه در
پاسخ به سوالی پیرامون علل پیشی گرفتن رقبا از ایران
در بازار سوریه گفت :بعد از سال  ۲۰۱۸به صورت
رسمی واردات از کشور ترکیه برای سوریه ممنوع شد
ولی از همان مرز بسته ۲۵ ،تا  ۲۶درصد بازار سوریه
را از طریق قاچاق تامین میکند .اینکه چرا سهم ایران
نسبت به مابقی کشورها در بازار سوریه کمتر است
را باید در ریلگذاری و سیاستگذاری که دقیق انجام
نشده ،ردیابی کرد .ایران با سوریه یک خط اعتباری
یک میلیارد دالری دارد که کمی مخفی است و باید
عیان شود ،در حالیکه روسیه خط اعتباری  ۵میلیارد
دالری با سوریه دارد و فرصتها را به صورت عملیاتی
نشان میدهد.
در تهاتر کاال با سوریه ظرفیت باالیی داریم
وی با اشاره به موضوع تهاتر بیان کرد :ظرفیتی که
در حوزه تهاتر کاال با سوریه داریم بسیار باال است.
در سال  ۲۰۲۰سوریه حدود یک و نیم میلیارد دالر
صادرات و  ۶میلیارد دالر واردات داشت این بدان
معناست که ظرفیت وجود دارد .وقتی ما رقم پایینی
مانند  ۸۵میلیون دالر صادرات به سوریه و  ۱۱میلیون
دالر واردات از این کشور داریم اگر این را تهاتر کنیم،
بسیاری از مشکالت مالی ما حل شده و میتوانیم
از این ظرفیت استفاده کنیم و نبود بانک مشترک
میتواند از این طریق جبران شود.
عباسی با اشاره به اهمیت قانون تجارت دوجانبه
بین تهران و دمشق گفت :ما با سوریه یک قانون
تجارت آزاد داریم که سال  ۲۰۱۱یعنی قبل از جنگ
منعقد شده ،تنها کشوری که ایران با آن قانون
تجارت آزاد دارد سوریه است ،که تعرفه گمرکی آن
 ۱تا  ۴درصد منهای  ۸۸قلم کاال است .ولی مشکل
این است که با وجود آن که در طول بحران ما بسیار
کمک کردیم و کنار سوریه بودیم هنوز از آن  ۸۸قلم
کاال چیزی کم نشده است .چرا باید تعرفه گمرکی  ۱تا
 ۴درصد وجود داشته باشد؟ با کشوری مانند سوریه

باباییکارنامی:

رئیس دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه اظهار کرد :ایران با سوریه یک خط اعتباری یک میلیارد دالری دارد که کمی مخفی است و باید عیان شود ،در
حالیکه روسیه خط اعتباری  ۵میلیارد دالری با سوریه دارد و فرصتها را به صورت عملیاتی نشان میدهد.

عباسی:باید
از ظرفیت
اتحادیهها و
تشکلهایی
که در سوریه
داریم به خوبی
استفادهکنیم،
ایناتحادیهها
و تشکلها
میتوانندبسیار
کمککننده
باشند
که منافع مشترک بسیاری با آن داریم ،باید تعرفه
گمرکی بسیار کم باشد.
به جای بستن تفاهم نامه ها و موافقتنامههای
جدید ،قبلیها را اجرا کنیم
وی ادامه داد :پیگیری موافقتنامهها و
تفاهمنامههای قبلی بسیار بهتر از این است که
بخواهیم تفاهمنامه جدید ببندیم .در حوزههای
مانند اجتناب از مالیات مضاعف ،همکاریهای،
لونقل،
نمایشگاهی و تجاری ،گمرکی ،بازرگانی ،حم 
یادداشتهای تفاهم در زمینه استاندارد و کیفیت
و موضوعاتی از این دست حدود  ۳۷توافقنامه و
تفاهم نامه با کشور سوریه داریم ولی متاسفانه
شاهد هستیم که بازهم توافقنامههای جدید منعقد
میشود درحالی که قبلیها هنوز عملیاتی نشده
است .خواهش ما این است که به جای بستن
موافقتنامههای جدید توافقنامههای قدیمی اجرایی
شود.
استقبال از استفاده از پول ملی دو کشور
عباسی با استقبال از استفاده از ارز ملی دو
کشور گفت :اگر در راهاندازی خط دوم اعتباری از
ارزهای ملی دو کشور استفاده شود میتواند بسیار
کمککننده باشد .معنی خط دوم اعتباری بر اساس
ریال ایران و لیر سوریه باشد .خط اول اعتباری را هم
بسیار شفاف ارائه دهیم تا همه از آن استفاده کنند.
اینطور نباشد که فقط در مناقصات و برای بخش
خصوصی دولتی یا دولتی قابل استفاده باشد بلکه
بخش خصوصی هم باید بتواند از این خط اعتباری
استفاده کند .متاسفانه در این حوزه یا همین طور در
مورد تهاتر کار عملیاتی انجام نمیشود.
وی خاطرنشان کرد :شرکت های ایرانی که قبال
در سوریه مستقر بودند ظرفیت بسیار خوبی ایجاد
میکنند ولی متاسفانه به خوبی از آنها استفاده
نمیشود .این شرکتها به خوبی کشور سوریه و
ظرفیتهای اقتصادی آن را میشناسند ،بسیاری از
این شرکتها قبل از سال  ۲۰۱۱در این کشور حضور
داشتند و میتوانیم از ظرفیت آنها استفاده کنیم.
باید از ظرفیت اتحادیهها و تشکلهای سوریه
استفاده کنیم
رئیس دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه متذکر
شد :همچنین باید از ظرفیت اتحادیهها و تشکلهایی
که در سوریه داریم به خوبی استفاده کنیم .این
اتحادیهها و تشکلها میتوانند بسیار کمککننده
باشند .اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان هم

ظرفیت بسیار باالیی دارد.
رسانهها سوریه را کشوری مبارک نشان دهند
وی با انتقاد از رسانهها در مورد نوع پوشش اخبار
سوریه گفت :مجموعه رسانهای ما چه در بخش
مجازی و چه رسانه ملی باید اخبار صحیحی از کشور
سوریه منعکس کنند اینکه گفته میشود اعزاز حلب
ت چرا که اعزاز االن
منفجر شد ،دچار مشکل اس 
جزو ترکیه است و برای حلب محسوب نمیشود.
در مورد منبج نیز همین طور است چراکه در اختیار
دولت مرکزی سوریه نیست .اخبار امنیتی که چندان
هم صحیح نیست مخابره میشود که ضربه بزرگی
برای پیشبرد اهداف اقتصادی دو کشور میزند و باید
حل شود .رسانههای ما به سمتی باید برود که کشور
سوریه را کشوری مبارک در حوزه اقتصادی نشان
دهد و اساسا فرصتها در بحرانها بدست میآیند.
هنوز خط ترانزیتی ایران -عراق -سوریه آماده نیست
وی با اشاره به چالش ترازیت به سوریه اظهار
کرد :مشکل بعدی مربوط به خط ترانزیت ایران-
عراق -سوریه است .عراق در اردیبهشت ماه امسال
آمادهسازی این خط ترانزیتی را قبول و اعالم کرد اما
متاسفانه امروز میبینیم که هنوز به صورت اجرایی
خط ترانزیتی زمینی راهاندازی نشده است .عراق از
گذرگاههایی که به عربستان و اردن باز کرد منافع
بسیاری را میبرد و ما هنوز به بازار سوریه هیچ
دسترسی از این طریق پیدا نکردهایم و باید ذیل
کنوانسیونهای یاد شده از این ظرفیت استفاده
کنیم .عباسی خاطرنشان ساخت :در حوزه خدمات
فنی و مهندسی ایران در سوریه حرفهای زیادی

برای گفتن دارد .سوریه امروز بسیار به این خدمات
نیازمند است ،بخش خصوصی چهار اتاق اصلی در
سوریه دارد .اتاق صنعت سوریه  ۱۸عضو اصلی دارد
و  ۳شهرک صنعتی عالی دارد .باید از این ظرفیت
برای صادرات خدمات فنی و مهندسی استفاده
شود .اتاق تجارت ،اتاق کشاورزی و اتاق گردشگری
اتاقهای دیگری هستند که بخش خصوصی در
سوریه دارد و میتوان از آنها استفاده کرد ،در حالیکه
تنها با اتاق تجارت همکاری کرد.
رفت و آمد از سوریه به ایران باید قانونمند شود
وی اظهار کرد :باید رفت و آمد فعاالن حوزه تجارت
و صنعت را به سوریه تسهیل کنیم .بخش بزرگی از
خطایی که در مورد سوریه در حال انجام است ،اینکه
تجار سوری به راحتی وارد ایران شده و کاالی مورد
نیاز خود را با قیمت کم و کیفیت پایین خریداری

میکنند و به سوریه وارد میکنند این موضوع ضربه
بزرگی به برندینگ کاالهای ایرانی در سوریه میزند.
از طرف دیگر اگر یک تاجر یا صنعتگر ایرانی بخواهد
وارد سوریه شود باید موانع زیادی را پشت سر
بگذارد .رفت و آمد از سوریه به ایران باید قانونمند
شده و از ایران به سوریه هم باید تسهیل شود.
مهدی عباسی در ادامه اظهار کرد :سه مدل در
مورد سرمایهگذاری و صنعت در سوریه وجود
دارد بخشی از صنایع که مجوز هم دارند از بین
رفتهاند و ممکن است صاحب آنها هم نباشد این
خود یک ظرفیت است .بخشی از کارخانجات هم
تخریب نشدهاند و برق  ۲۴ساعت هم وجود دارد
اما ماشینآالت به سرقت رفتهاند ،در این مورد باید
تکنولوژی و ادوات آورده شود .بخش آخر هم مربوط
به صنایعی میشود که با ظرفیت کمی کار میکنند و
باید از ظرفیت آنها استفاده شود.
شرکتهای ایرانی در حال تاسیس نیروگا ه در
سوریه هستند
وی با بیان اینکه ظرفیت بسیار باالیی در مورد
همکاری انرژی ایران ،سوریه و لبنان وجود دارد،
ادامه داد :با توجه به اینکه سوریه و لبنان هر دو
در موضوع تامین برق دچار مشکل هستند به دنبال
این هستند که از طریق اردن یا مصر برق مورد نیاز
خود را تامین کنند .ولی با توجه به همکاری ایران با
این دو کشور در زمینه سوخت لبنان و سوریه بسیار
با ایران همراه شدهاند .در حوزه صادرات خدمات
فنی و مهندسی بعضی از شرکتهای بزرگ ما االن
در سوریه مستقر و در حال تاسیس نیروگاههایی
هستند .برای مثال حلب کال ً حدود  ۲۶۰تا ۲۷۰
مگاوات برق دارد قرار است تا پایان سال شمسی
یک گروه ایرانی با تاسیس نیروگاه حرارتی حلب این
ظرفیت را دو برابر کند.
ستاد توسعه روابط ایران و سوریه نقش منفعل
دارد
عباسی در پایان خاطرنشان ساخت :ستاد توسعه
روابط سوریه ،ایران و عراق االن نقش بسیار منفعلی
در سوریه دارد .این ستاد باید نقش خود را در سوریه
مشخص و تصحیح کند .ما در سوریه هنوز رایزن
بازرگانی نداریم البته اتاق مشترک بازرگانی ایران
و سوریه نیز اقداماتی در حال انجام است اما باید
نقش خود را پررنگتر کند .در واقع بخش بدنه
حاکمیتی ما به صورت قوی در سوریه یا دست کم
دمشق مستقر نیستند.

واردات خودرو برای ضربه زدن به خودروسازان داخلی نیست اما...
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت:
واردات خودرو برای ضربه زدن به خودروسازان داخلی نیست ،اما
منافع مردم و ایجاد رقابت در بازار بر هر چیز دیگری ارجحیت دارد.
به گزارش ایسنا ،علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در
مجلس در مطلبی در صفحه توئیترش نوشت« :همانطور که
وقتی تولید داخل برای تامین گوشت ،میوه و سایر نیازهای کشور
کافی نباشد دست به واردات میزنیم صنعت خودرو نیز از این

قاعده مستثنی نیست .هر چند واردات خودرو برای ضربه زدن به
خودروسازان داخلی نیست ،اما منافع مردم و ایجاد رقابت در بازار
بر هر چیز دیگری ارجحیت دارد».
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی روز چهارشنبه
( ۲۴شهریورماه) ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت
خودرو را رفع و تصویب کردند که واردات خودرو با شرایطی آزاد
میشود.

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا
در آستانه  31شهریور ماه ،در پیامی ،آغاز هفته
دفاع مقدس را گرامیداشت.
متن پیام کاردگر به شرح زیر است:
هوالشاهد
و آنها که در راه ما جهاد کنند ،قطعا ً به راههای
خود هدایتشان خواهیم کرد و خداوند با نیکوکاران
است.
(سوره عنکبوت آیه )69
هرچه انقالب دارد از برکت مجاهدت شهدا و
ایثارگران است .امام خمینی (ره)
هر ملتی که به خودباوری نرسد ،به شکوفایی
نخواهد رسید و هر جامعهای که به فکر شکوفایی
نباشد ،الجرم
به دریوزگی و وابستگی تن خواهد داد.
وابستگی آغاز اسارت انسانها و فرجام حیات
ملتی است که پس از آن میتواند بزرگی کند.
دفاع مقدس احیا کننده اتحاد مردمی بود که
سالیان طوالنی استعمار حاکم بر رژیم طاغوت
خود باوری و ارزشهای اسالمی را ستانده بود و
آنان بار دیگر با اعتماد به نفس ،تار و پود اسارت
وابستگی را گسستند تا برای عزت و عظمت
دینشان ،جامعهای خود شکوفا داشته باشند.
دفاع مقدس دستاوردهای بزرگ و فراوانی به
دنبال داشت .یکی از مهمترین آنها ،دستاوردهای
سیاسی است .بسیج همگانی مردم دالور ایران
بیش از هر چیز نشان از وحدت ملی و التزام
جمعی ایرانیان به حفظ منابع و مرزها و سرمایه
های ملی بود و به زور مدارانی که چشم طمع به
گنجینههای کشور داشتند فهماند که نمی توانند با
زر و زور و تزویر ملتی را به استثمار خود در آورند.
لبیک به فرمان مقتدای خود با حضور در جبهه
های نبرد و با نثار جان خویش درهای وابستگی به
بیگانه را بستند و حماسه ماندگار ایستادگی را رقم
زدند .آنچه توانست به انقالب اسالمی مصونیت
الزم را ببخشد برکات و آثار مثبت دفاع مقدس بود
که خداوند در سایه رهبری حکیمانه حضرت امام
(ره) به مردم ارزانی داشت و در حقیقت هشت
سال دفاع جانانه ازکیان اسالمی حق بیمهای بود
که باید پرداخت می شد تا انقالب اسالمی در
مسیر اسالم ناب محمدی پایدار بماند.
والحق خون بهای شهیدان این جنگ نابرابر،
تداوم و استمرار حرکت اصیل انقالب اسالمی بود.
حال در آستانه فرارسیدن اربعین سرور ساالر
شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و ضمن
تسلیت فرارسیدن چهل و یکمین سالگرد هفته
دفاع مقدس،این ایام را به عموم بزرگواران خانواده
معظم شاهد ،جانبازان ،ایثارگران ،آزادگان،
رزمندگان عزیز تبریک گفته ،سربلندی و عزت
روز افزون عموم ملت قهرمان ایران را از خداوند
منان مسئلت دارم   .

پرداخت خسارت کارخانه فرش
کاشان توسط بیمه دی

شرکت بیمه دی در راستای تعهدات خود در
کسب رضایتمندی مشتری و جبران خسارت
بیمهگذاران محترم در کوتاه ترین زمان ممکن،
خسارت موجب شده توسط حریق در یکی از
کارخانههای فرش کاشان را پرداخت کرد.
این کارخانه فرش ماشینی واقع در شهرک
صنعتی سلیمان آران بیدگل ،در یکی از خطوط
تولیدی خود با حریق یکی از دستگاههای بافت
مواجه شد که پس از تالش آتشنشانان حریق
خاموش شده و مراتب به شرکت بیمه دی
گزارش داده شد .گفتنی است بیمه دی در
راستای تعهدات مشتری مداری خود در کوتاه
ترین زمان ممکن توانست مبلغ  ۷۵میلیارد ریال
خسارت تخمین زده شده را طی یک فقره چک
و به صورت یکجا به بیمه گذار پرداخت کند و
رضایت حداکثری این واحد صنفی را کسب کند.

یک کارشناس بازار سرمایه اعالم کرد

مهمترین عوامل تاثیرگذار در تداوم رشد معامالت بورس
یک کارشناس بازار سرمایه گفت :تداوم روند معامالت بازار سرمایه منوط به
رشد تولید و نیز افزایش صادرات است؛ بنابراین تاکید بر تولید و صادرات منجر
به رونق معامالت بورس خواهد شد.
به گزارش ایرنا ،حسین عبدی به عوامل کمککننده برای تداوم رشد در
معامالت بورس اشاره کرد و افزود :اگر بخواهیم به صورت پایهای و زیرساختی
بازار سرمایه سالم و رشد ادامهدار را در این بازار شاهد باشیم باید تولید مورد
تقویت قرار گیرد .وزیر امور اقتصادی و دارایی و دولتمردانی که در دولت جدید
سکان اقتصادی کشور را بر عهده گرفتند و وارد بدنه اقتصادی کشور شدهاند،
سیگنالهای مثبتی را در زمینه تولید ارائه کردهاند که میتوانند تاثیرگذار در تغییر
روند معامالت بورس باشند .عبدی خاطرنشان کرد :مسئوالن اقتصادی حاضر
در دولت سیزدهم جزو افرادی هستند که به عوامل موثر در تولید تاکید دارند که
این موضوع میتواند به عنوان اتفاقی مثبت در بازار تلقی شود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه تالش مسئوالن حاضر در دولت
فعلی در بلندمدت میتواند سبب افزایش بهرهوری در تولید و نیز رشد بازار
سرمایه شود ،گفت :ممکن است در کوتاه مدت شاهد ایجاد تغییری در میزان
تولید نباشیم اما با توجه به رشد نقدینگی ،تورم موجود و نیز وضعیت کالنی که
اکنون در حال تجربه آن هستیم بازار سرمایه محکوم به رشد است و میتواند
بازدهی خوبی را در اختیار سهامداران قرار دهد.
وی با بیان اینکه به صورت زیرساختی تولید باید مورد تقویت قرار گیرد ،افزود:
تداوم روند معامالت بازار سرمایه هم منوط به رشد تولید و نیز افزایش صادرات

است؛ بنابراین تاکید بر تولید و صادرات منجر به رونق معامالت بورس خواهد
شد .عبدی ادامه داد :از طرف دیگر صدور قوانین یک شبه و دستورالعملهایی
که منجر به قیمتگذاری دستوری میشود ،جزو موارد تضعیفکننده در فعالیت
بازار سرمایه است.
توجه ویژه دولت به تولید
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه دولت باید توجه ویژه به تولید
داشته باشد ،افزود :دولت بهتر است در کنار اقدامات خود از محرک اقتصادی
مرتبط با بازار سرمایه حمایت و تا حد امکان از قوانین دستوری اجتناب کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بورس تا پایان سال می تواند بیشترین
بازدهی را در مقایسه با سایر بازارهای موازی در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد
یا خیر ،گفت :بازار سرمایه همیشه در طول دورههای مختلف به سرمایهگذاران
ثابت کرده است که بهتر از بازارهای موازی میتواند عمل کند و بازدهی بهتری را
نسبت به دیگر بازارها در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد.
عبدی به علت چنین اتفاقی در بازار سرمایه اشاره و اظهار کرد :دلیل این
موضوع استفاده از اهرم و مولفههای اهرمی در ساختار سرمایه شرکتها
است که باعث میشود زمانی نرخ ارز یا تورم در کشوری باال باشد ،شرکتها با
استفاده از ابزارهای مالی بازدهی معقولی را در اختیار سرمایهگذاران قرار دهند و
سهامداران خود را منتفع کنند.
توصیه به سهامداران
این کارشناس بازار سرمایه به سهامداران توصیه کرد و گفت :با توجه به وجود

چنین مسایلی در بازار سرمایه ،به سهامداران یا سرمایهگذاران پیشنهاد میکنیم
تا به طور حتم برای سرمایهگذاری در این بازار صبوری کنند و سهامدار شرکت
هایی باشند که با توجه به تورم موجود و نرخ ارز قادر به کسب قابل توجهی از
آن سهام باشند .وی ادامه داد :شرایط فعلی بازار به گونه ای است که با توجه به
نرخ تورم و ارز خوشبینیهایی درخصوص عملکرد بهتر بازار سرمایه نسبت به
دیگر بازارها وجود دارد و خروج پول از این بازار و ورود آن به دیگر بازارها منطقی
به نظر نمیرسد.
بزرگترین چالش پیش روی بازار سهام
عبدی بزرگترین چالش پیش روی بازار سهام را قیمتگذاری دستوری عنوان
کرد و افزود :قیمتگذاری دستوری به عنوان مادر همه دشمنان بازار سرمایه
شناخته میشود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت :زمانی که در اقتصاد کشور شرایط تورمی و
افزایش قیمت ارز تجربه میشود شرکتها میتوانند از افزایش قیمت ارز ،فروش
داخلی خود را افزایش دهند اما قیمتگذاری دستوری مانع از آن میشود که
شرکتها قادر به مطرح کردن نرخ رقابتی در اقتصاد داخلی باشند .قیمتگذاری
دستوری منجر به بهم ریختگی برنامه پیش روی فعالیت شرکتها ،پایین نگه
داشتن حاشیه سود شرکتها ،زیاندهی شرکتها و کاهش رغبت شرکتها برای
تولید میشود .عبدی با تاکید بر اینکه نقش قیمتگذاری دستوری را در بازار
سرمایه مهم و مضر است گفت :اگر دولت سیزدهم بتواند عالوه بر کنترل شرایط
اقتصادی و کاهش نرخ تورم ،میزان قیمتگذاری دستوری را به حداقل برساند

شاهد افزایش تولید و اشتغال در کشور خواهیم بود.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه قیمتگذاری دستوری بزرگترین
دشمن بازار سرمایه است ،گفت :اگر دولت با ساز و کارها و استراتژیهایی که
پیش روی خود قرار میدهد ،اجازه جریان قیمتگذاریها را به صورت آزادانه
دهد میتواند به عنوان بزرگترین اقدام دولت ،منجر به تولید و اشتغال شود و
به تبع این اتفاق در بلندمدت هم برای اقتصاد کشور مثبت است.

