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اخبار
رتبههای برتر آزمون سراسری
امسال نیز ،برای چهاردهمین
سال متوالی راتبهگیران(بورسیه)
پاسارگاد شدند

بانک پاسارگاد برای چهاردهمین سال پیاپی،
برگزیدگان آزمون سراسری را تحت پوشش بورس
مراستا
(رتبه) تحصیلی خود قرار داد .این بانک ه 
با سیاستهای ایفای مسئولیتهای اجتماعی
خود ،برای چهاردهمین سال پیاپی از سال ،1387
رتبههای برگزیده آزمون سراسری  1400را در هر پنج
گروه آزمایشی مورد حمایت قرار داد و با اختصاص
بورس تحصیلی (رتبه) از این نخبگان تقدیر کرد.
به این ترتیب که تا هر مقطعی که این دانشجویان
در داخل کشور مشغول تحصیل باشند ،هرماهه
مبلغ بورس تحصیلی (رتبه) به حساب آنها واریز
میگردد .عالوه بر این ،به هر یک از برگزیدگان
آزمون سراسری نیز ،سهام بانک پاسارگاد تعلق
میگیرد و بدین ترتیب این گرامیان به جمع
سهامداران بانک میپیوندند .گفتنی است بهدلیل
رعایت پروتکلهای بهداشتی جهت پیشگیری از
شیوع ویروس کرونا ،مراسم تقدیر از رتبههای برتر
آزمون سراسری سال جاری ،بهصورت برخط و از
طریق ارتباط مجازی با برگزیدگان ساکن شهرستان
و حضور پنج نفر از رتبههای برتر ساکن تهران
برگزار شد .طی این جلسه ،دکتر مجید قاسمی،
مدیرعامل بانک پاسارگاد ضمن تبریک به این
عزیزان ،به اقدامات بانک و گروه پاسارگاد در حوزۀ
مسئولیت اجتماعی و حمایت از فعالیتهای علمی
و فرهنگی از جمله تأسیس و گسترش دانشگاه
خاتم با ایجاد امکان تدریس رشتههای تحصیلی روز
مانند مهندسی داده و علوم همگرا اشاره کرد .دکتر
قاسمی همچنین در بخش دیگری از گفتوگوی
صمیمانۀ خود با برگزیدگان آزمون سراسری 1400
استمرار آبادانی و توسعۀ کشور عزیزمان ایران را
در گرو تالش و تعهد جوانان نخبه و مستعدی
مانند برگزیدگان آزمون سراسری امسال دانست.
نخبگان کنکور سراسری نیز طی سخنان خود
ضمن ابراز قدردانی از توجه ویژه بانک پاسارگاد به
جوانان آیندهساز کشور ،این اقدام را که بدون هیچ
چشمداشتی انجام میشود ،منحصربهفرد و عاملی
برای تقویت انگیزه و تالش در راستای ساخت
آیندهای روشن برای کشور عزیزمان توصیف کردند.
گفتنی است بانک پاسارگاد از سال  1387تاکنون،
از  209نفر از جوانان و نخبگان آزمون سراسری
تجلیل بهعمل آورده است و حمایت از بسیاری از
این افراد که در حال حاضر در مقاطع کارشناسی
ارشد و دکتری مشغول به تحصیل هستند همچنان
ادامه دارد .این اقدام در پی تفکر مدیرعامل بانک با
هدف کاهش دغدغه این عزیزان برای کسب دانش
و بهرهمندی از آن در جهت خدمت به مردم شریف
ایران و رشد و توسعۀ پایدار میهن عزیزمان انجام
میگیرد.

رشد  50درصدی پرداخت وام
ازدواج توسط بانک سامان

بانک سامان ،از ابتدای سال  1400تا پایان آبان
ماه 2914 ،فقره وام ازدواج پرداخت کرده است.
بانک سامان با انتشار اطالعیهای عنوان کرد که از
ابتدای سال  1400تا پایان آبان ماه همین سال 2914
فقره تسهیالت ازدواج به مبلغ  2266میلیارد ریال
پرداخت کرده است .این آمار در حالی است که بر
اساس آمار موجود ،بانک سامان در سال گذشته
 1917فقره تسهیالت ازدواج پرداخت کرده که این
عملکرد در سال جاری بیش از  50درصد رشد را
نشان میدهد .همچنین بر اساس همین گزارش،
از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه 7055 ،نفر
در انتظار اخذ وام ازدواج از بانک سامان هستند که
از این تعداد  5817نفر در انتظار تعیین شعبه408 ،
نفر در انتظار پذیرش در شعبه 721 ،نفر در انتظار
تکمیل مدارک و  109نفر در انتظار اخذ وام هستند.

خرید کاالی بادوام ایرانی با
تسهیالت طلوع موسسه اعتباری ملل

در راستای تکریم و رضایت مشتریان تسهیالت
طلوع در موسسه اعتباری ملل پرداخت میشود.
این موسسه در راستای مشتری مداری نسبت
به پرداخت تسهیالت به کلیه اشخاص حقیقی و
حقوقی در قالب طرح تسهیالتی طلوع ملل جهت
خرید کاالی بادوام ایرانی و دریافت خدمات،
مشارکت در ساخت ،تامین سرمایه در گردش،
خرید مواد اولیه تولید و خرید ماشین آالت و
تجهیزات اقدام میکند.
این گزارش می افزاید :این تسهیالت در قالب
عقود مرابحه مشارکت مدنی پرداخت می گردد.
گفتنی است :مشتریان محترمی که نسبت به
افتتاح حساب کوتاه مدت ماه شمار در موسسه
اقدام نمایند بر اساس کارکرد حساب خود می
توانند از این تسهیالت بهرهمند شوند.
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راهکارهای عالج بخشی زاینده رود چیست ؟

پیام مجید قلیپور ،مدیر عامل
بیمه آرمان به مناسبت روز بیمه

بحران تامین مواد غذایی با خشکشدن زایندهرود
به گزارش ایسنا ،زایندهرود ،بزرگترین و پرآبترین
رودخانه فالت مرکزی ایران است که از کوههای زاگرس
مرکزی به ویژه زردکوه در استان چهارمحال و بختیاری
سرچشمه گرفته و در دشت مرکزی ایران به سمت
شرق پیش میرود تا در نهایت به جلگه تاالب گاوخونی
میریزد .از این رو این حوضه آبریز هجدهمین اثر
طبیعی است که توسط سازمان میراث فرهنگی در ۲۰
بهمن  ۱۳۸۹در فهرست میراث طبیعی ایران قرار گرفت.
رودخانه آب شیرین و دائمی زاینده رود از گذشته
دارای اهمیت خاصی بوده؛ زیرا در منطقهای خشک با
اقلیم ناپایدار قرار داشته است .به همین دلیل از سالیان
دور برای این رودخانه ،تقسیم نامه (نظم و نسق) ویژه
تنظیم میکردند .آخرین تقسیم نامه زاینده رود طومار
شیخ بهایی نام دارد .بر اساس این طومار کل آب
رودخانه به  ۳۳سهم کلی و  ۲۷۵سهام جزئیتر ،بین
هفت بلوک آبخور آن تقسیم میشد؛ محدودهای که
از حدود  ۷۰کیلومتری غرب اصفهان تا  ۱۲۰کیلومتری
شرق این شهر ادامه داشت.
حاال این روزها زاینده رود در بحرانی قرار دارد که
دیگر هیچ تقسیم نامهای دوای درد آن نیست و نوک
پیکان این بحران به سمت خشکسالی ،تغییر اقلیم و
دخالتهای انسان نشانه رفته است و به گفته دکتر
نادی ،محقق این حوزه اگر این رود خشک شود ،باید
در انتظار انتقام طبیعت باشیم؛ انتقامی که خود را
در تخلیه کامل آبخوان ،بروز فرونشست تا حدود ۲
متر در برخی از مناطق ،بحران تامین آب کشاورزی،
صنعتی ،شرب ،بحران تامین مواد غذایی و بحران
زندگی ،عدم جریان آب سطحی و بروز خشکسالی
و از بین رفتن فضای سبز و افزایش ریزگردها نشان
خواهد داد.
رودی که از قرن چهارم هجری تقسیم نامه داشته
است
بهرام نادی ،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نجفآباد
با اشاره به اهمیت زاینده رود ،گفت :زاینده رود ،رودی
کهن با سر منشاء کوههای زاگرس تا بستر تاالب گاو
خونی ادامه داشته است و دست نوشتههای یافت
شده در خصوص تقسیم آب زاینده رود به قرن چهارم
هجری قمری (دوره آل بویه) برمیگردد.
وی رودخانه زاینده رود را به منزله شریان حیاتی
استان اصفهان دانست که نقش موثر و چشمگیری
در جمیع ابعاد زندگی در استان اصفهان و چهار محال
و بختیاری دارد و اظهار کرد :تامین آب شرب ،آبیاری
فضای سبز پیرامون رود ،تامین آب کشاورزی به صورت
مستقیم از رودخانه و یا به صورت غیر مستقیم با
تغذیه سفرههای آب زیر زمینی ،تامین آب مورد نیاز
صنعت ،تامین آب محیط زیست ،کاهش آالیندگی و
ریزگردها و بهبود اکوسیستم ،جذب توریست و زیبایی
شهر و  ...توسط زاینده رود انجام میشود.
نادی به منابع تاریخی این حوضه آبریز اشاره کرد و
به نقل از صاحب بن عباد ،وزیر دانشمند آل بویه به
سرپرست وادی زرین رود (میراب زاینده رود) ،گفت:
وی در این باره عنوان میکند که ما تو را به سبب
کفایت تو که از تجربه مایه گرفته است و درایت تو
که از خرد سیراب شده و امانتی که موجب آرامش
است و استواری تو در کارها مورد اعتماد قرار داده و
به سرپرستی رودخانه «زرین رود» گماشتیم ...و بدان

محققان معتقدند اگر امروز به وضعیت بحرانی زاینده رود رسیدگی نشود ،در آینده با عواقب آن شامل فرونشست تا حدود  ۲متر در برخی از مناطق،
بحران تامین آب کشاورزی ،صنعتی و شرب ،بحران تامین مواد غذایی ،بروز خشکسالی و افزایش ریزگردها مواجه خواهیم شد و آنها یادآور میشوند ،گام
نخست عالج بخشی این رود اصالح مصرف منابع آب و انرژی است که اجرای آن وابسته به همه مردم است.

نادی :ما عادت
به مصرف زیاد
آب و اسراف
آب در تمامی
بخشهاکردهایم،
ولی الزم است
عادتهای غلط با
شیو ههایصحیح
و سختگیرانه در
تمامیزمین هها
اصالح شود
که این کار که بر عهده تو گذاشته شده ،از اموری است
که قوام ملک و عایدات آن و زندگی مردم بدان بسته
است ،پس چنان باش که از تو انتظار می رود  ...؛ به
عبارتی حیات و زندگی در دشت اصفهان به جریان آب
زاینده رود گره خورده است.
خشک شدن زاینده رود در عصر معاصر آمیخته
به فناوری
این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد نجفآباد
مواردی همچون سوءمدیریت در مصرف و نگهداری
منابع آب ،عدم سرمایهگذاری مناسب در انطباق
میزان مصرف و منابع تامین آب را سبب خشکی زاینده
رود میداند و ادامه میدهد :منظور از سرمایهگذاری
مناسب مواردی همچون سرمایهگذاری در بخش تولید
(کشاورزی نوین ،صنعت با مصرف آب کم ،انرژیهای
تجدیدپذیر و ،)..خدمات ( حمل و نقل با کاهش
سوخت فسیلی و  )...و معشیت متناسب با اقلیم
خشک ،بارگذاری جمعیتی متناسب با محدودیتهای
دشت میتواند باشد.
نادی معتقد است در واقع بخش مصارف ،با برداشتن
از سهمیه محیط زیست رودخانه زایندهرود و تاالب
گاوخونی و حقابه کشاورزان تاکنون تأمین شدهاند.
اینکه با از دست رفتن زاینده رود باید در انتظار
چه عواقب زیست محیطی باشیم ،این محقق حوزه
عمران – ژئوتکنیک چنین پاسخ میدهد :عدم تغذیه
سفرههای آب زیر زمینی و تخلیه کامل آبخوان ،بروز
فرونشست تا حدود  ۲متر در برخی از مناطق ،بحران
تامین آب کشاورزی ،صنعتی ،شرب ،بحران تامین
مواد غذایی و بحران زندگی ،عدم جریان آب سطحی
و بروز خشکسالی و از بین رفتن فضای سبز ،محیط

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست با نمایندگان تشکل های
بخش خصوصی عنوان کرد

فرایندهای صدور مجوزها و تایید صالحیتها متناسب با بزرگ شدن
بازار توسعه پیدا نکرده است .بنابراین ،زیرساختهای بازار سرمایه در
حال بازنگری است و در این بازنگریها باید از مشورت فعاالن بازار
استفاده بهینه شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست با نمایندگان
تشکلهای بخش خصوصی در اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی
تهران گفت :طبق رویکرد سازمان بورس و اوراق بهادار ،دستورالعملها،
ضوابط و نظارتها در حوزه ناشران و نهادهای مالی با مشورت فعاالن و
ذی نفعان تصمیم گیری و سپس نهایی میشود .مجید عشقی افزود:
برگزاری جلسههای مختلف و مشورت به صورت نظاممند همواره در
کارنامه فعالیت سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد.
وی عنوان کرد :از زمان تاسیس سازمان بورس در سال  ۸۴تا سه
سال پیش ،تعداد ذی نفعان بازار سرمایه بسیار محدود و به کمتر از
ده ملیون سهامدار میرسید که بخش بسیار کمی از این تعداد در بازار
فعال بودند ،اما با بحث ورود سهام عدالت به بازار سرمایه نزدیک به
 ۶۰میلیون کد سهامداری مستقیم در بورس به وجود آمد و و مابقی
مردم نیز از طریق صندوقها و سایر نهادهای عمومی دیگر ،ذی نفعان
بازار شدند.
وی با اشاره به اینکه با حضور جمعیت بسیار زیاد به بازار سرمایه،
به طور قطع قانون تجارت و فرایندهای موجود پاسخگوی نیازهای فعلی
نیست ،توضیح داد :به عنوان نمونه در بحث مربوط به پرداخت سود،
قانون تجارت  ۵۰یا  ۶۰سال پیش نوشته شده که شرکتها هشت
ماه فرصت دارند تا این سود را پرداخت کنند ،اما امروزه با توجه به
تکنولوژیها و با توجه به پیشرفتهای موجود ،این موضوع بی معنا
است .وی به نمونههای دیگری در این زمینه اشاره کرد و افزود :به عنوان
نمونه ،در موضوع مربوط به مهلت دو ماه استفاده از حق تقدم هم
باید گفت ،مدت دو ماه برای اینکه شرکتی بتواند فرایند افزایش سرمایه
را شروع کند ،بسیار زیاد است و به هیچ عنوان با مقتضیات این روزها
سازگار نیست و یا در بحث پرداخت نقدی سود هم باید گفت که در
دورههای گذشته شرکتها  ۴تا  ۵هزار سهامدار داشتند و پرداخت سود
نقدی آنها سخت نبود اما امروز با حضور  ۶۰میلیون سهامدار در کشور
و حداقل  ۷۰۰تا  ۸۰۰ناشر ،فرایند توزیع سود نقدی به چالشی بزرگ
تبدیل شده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد :با توجه به اقدامات
قابل توجهی که برای بازار سرمایه صورت گرفته است اما همچنان
فرایندهای صدور مجوزها و تایید صالحیتها متناسب با بزرگ شدن
بازار توسعه پیدا نکرده است .بنابراین ،زیرساختهای بازار در حال
بازنگری است و پیشنهادهایی که ارائه شده است در برنامه سازمان

زیست گیاهی و جانوری و افزایش ریزگردها نتیجه
خشک کردن زاینده رود است که باید منتظر عواقب
آنها باشیم.
وی به میزان برداشت سالیانه آب از سفرههای زیر
زمینی اشاره و خاطر میکند :با توجه به جدول تامین
و مصارف آب ،برداشت ساالنه  ۳۰۳میلیون متر مکعب
آب از منابع آب زیر زمینی مشاهده میشود و برداشت
آب زیرزمینی در دشت اصفهان در سال  ۱۳۶۱معادل
 ۷.۵میلیارد متر مکعب تخمین زده شده است.
نادی تاکید دارد :از سال  ۱۳۶۱تا سال  ۱۳۹۶معادل
 ۳میلیارد متر مکعب از منابع آب زیر زمینی برداشته
شده است که نتیجه آن بروز فرونشست با حداکثر
نرخ ساالنه  ۱۸سانتیمتر است .ادامه روند برداشت
از منابع آب زیر زمینی باقیمانده ،بدون تغذیه آن
توسط رودخانه زاینده رود به مفهوم تخلیه کامل منابع
در محدوده زمانی سال  ۱۴۰۹تا  ۱۴۱۵هجری شمسی
خواهد بود.
نادی ،تخلیه کامل آبخوان را به معنای بروز تغییر
شکلهای تا  ۲متر ،ایجاد آسیب به سازهها و تاسیسات
شهری و آسیب جدی به زیست و زندگی میداند.
وی ادامه میدهد :اگر یک برآورد اولیه اقتصادی
از منابع آب زیرزمینی در دشت اصفهان با قیمت
متوسط جهانی هر متر مکعب آب به قیمت  ۲.۰۴دالر
بر آب مصرفی خانگی داشته باشیم ،قیمتگذاری آب
زیرزمینی باقیمانده با حجمی کمتر از  ۴.۵میلیارد متر
مکعب ،در مجموع  ۹میلیارد دالر خواهد بود .راندمان
تولیدات کشاورزی به ازاء هر متر مکعب آب کمتر از ۲
دالر است .نکته اساسی این مطلب به مفهوم آن است
که به ازاء  ۹میلیارد دالر تمامی سازهها ،تاسیسات ،زیر

ساختها ،آثار تاریخی و زیست بوم و زندگی در این
دشت با چالش جدی مواجه خواهد شد .نتایج تحقیق
در خصوص برداشت بی رویه آب زیر زمینی که یکی
از اثرات آن فرونشست است ،نشان از هشدار جدی
برای حفظ و حراست از قطره قطره آب منابع زیر زمینی
است .در منطقهای که زلزله در آن رخ میدهد ،امید
به بازسازی و ترمیم سازهها و تاسیسات وجود دارد،
لیکن در دشتی که منابع آبی آن از بین رفته ولو اینکه
سازهها و تاسیسات نیز سالم بمانند ،امکان ادامه حیات
به سبب نبود آب میسر نخواهد بود.
راهکارهای عالج بخشی زاینده رود
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد راهکار اصلی عالج
بخشی زاینده رود را در ایجاد تعادل بخش منابع و
مصارف به منظور تامین حق آبه محیط زیست عنوان
کرد و افزود :اینکه با وجود تنش آبی و کاهش بارندگی
در کشور میتوان راهکارهای عالج بخشی زاینده رود
را اجرایی کرد ،باید گفته شود که در صورت مدیریت
صحیح منابع و مصارف ،سازگار با اقلیم خشک میتوان
عالج بخشی را انجام داد ،ولی نیازمند یک عزم و اراده
ملی در رده کالن مدیریت کشوری و استانی و شهری
و عموم مردم است.
وی اظهار کرد :ما عادت به مصرف زیاد آب و
اسراف آب در تمامی بخشها کردهایم ،ولی الزم است
عادتهای غلط با شیوههای صحیح و سختگیرانه در
تمامی زمینهها اصالح شود و آب بر اساس دیدگاه
اقتصادی حاکم بر دنیا مصرف شود .به طور مثال
صادرات محصوالت کشاورزی به مفهوم صادرات یارانه
در بخش انرژی و آب در تولید محصوالت کشاورزی و
صنعت خواهد بود.

ضرروت بازنگری در زیرساختها؛ از تغییر تدریجی دامنه نوسان تا پیشبینی پذیری اقتصاد

بورس وجود دارد.
وی در نشست با نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی ادامه داد:
برای تشکیل سرمایه باید به سمت شرکتهای پروژه محور حرکت کرد
به طوری که اولین شرکت ،تامین مالی شده به این معنا که پذیره
نویسی آن انجام شده ،دستورالعمل آن نوشته شده و در نخستین
جلسههای هیات مدیره یک تا دو بند آن اصالح شده است.
عشقی در ادامه اضافه کرد :به طور قطع اصالحهای مربوط به مسائل
مختلف انجام می شود به طوری که شرکتهای بیشتری بتوانند وارد
این فرآیند شوند.
وی با اشاره به موضوع بی اعتمادی مردم به بازار سرمایه اظهار کرد:
سال گذشته دولت تامین مالی بسیاری از بورس کرد و به طور کلی
فشار زیادی به بازار وارد آورد و بازار کشش تعداد زیاد مردم و وجوه
نقدینگی را نداشت و این امر موجب شد نقدینگی به سمت اقتصاد
واقعی پیش نرود.
رئیس سازمان بورس اظهار امیدواری کرد :در سال جاری و با پی
گیری های جدی ،می توان بخشی از اعتماد از دست رفته را جبران کرد.

ی جدی سازمان برای لغو قیمتگذاری دستوری
پیگیر 
وی در ادامه صحبتهای خود به موضوع قیمتگذاری دستوری اشاره
کرد و گفت :طی  ۷تا  ۸ماه گذشته ،با کمک فعاالن بخش خصوصی
و اتاق بازرگانی ،موضوع قیمتگذاری دستوری در بخش فوالد و
پتروشیمی حل شده است اما لیست باالیی از قیمت گذاری دستوری بر
صنایع کشور وجود دارد که کار را با مشکل مواجه کرده و نیازمند کمک
و همراهی همکاران بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است .عشقی
ادامه داد :قیمتگذاری دستوری فرایندهای دستوری در صنایع مختلف
دارد به طوری که در بحث مربوط به فروش شرکتهایی که در گذشته
دولتی بودند و در حال حاضر و در بازار سرمایه پذیرفته شده و بخش
عمده سهام آنها به سهام عدالت و بخش خصوصی واگذار شده ،فرایند
فروش هنوز دست دولت است به طوری که ،فروش داخلی و صادراتی
پاالیشگاهها هنوز دست دولت است.
دستوالعمل اصول حاکمیتی شرکتی
مجید عشقی با ابراز اینکه “امیدواریم با پیشنهادهای مطرحشده
در نشست امروز و راهکارهای سازمان بورس بتوان وضعیت بازار را
ساماندهی کرد ،افزود :بحث مربوط به اصول حاکمیتی شرکت که در
سال  ۹۷دستور حاکمیت شرکتی ابالغ شد،چالشهای جدی را به دنبال
دارد که در دست اصالح است و اگر همکاران در این جلسه پیشنهادی
دارند آن را مطرح کنند.
وی درباره دامنه نوسان که بحث جدید و مبنایی در بورس است،
بیان کرد :مالحظاتی که درباره دامنه نوسان وجود دارد این است که با
ابهامات زیادی در اقتصاد مواجه هستیم که بخشی از آن قیمتگذاری
دستوری و تاثیراتی که بر سودآوری شرکتها دارد ،بر میگردد.
آخرین جزییات دامنه نوسان
رییس سازمان بورس تصریح کرد :اگر دامنه نوسان حذف و یا افزایش
داده شود ،نوسانها و تالطمهای بازار را به دنبال دارد .به عنوان نمونه،
نوسان در خودرو  ۲۰درصد بود که با یک اصالح قیمت ،این نوسان
 ۲۰درصد پایین آمد و سپس باال رفت که این امر نشان از بیثباتی
تصمیمهای مسئوالن و مدیران کشور است و تالطم های بازار دیگر
قابل پذیرش نیست.
وی با بیان اینکه اگر قرار بر حذف یا افزایش یکباره دامنه نوسان باشد
نوسانات و تالطمات بازار بیشتر میشود ،گفت :این تالطمات در بازار،
دیگر به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
عشقی تاکید کرد :سیاست ما این است تا دامنه نوسان بهتدریج باز

شود اما این اتفاق در ابتدا باید از طرق شرکتهایی انجام شود که از
ثبات بیشتری برخوردارند و در بازار بازیگران بزرگی دارند.
ضوابط مربوط به شرکتهای استارتاپی یا فناورییمحور
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به بحث ضوابط
شرکتهای استارتاپی یا فنارویمحور اشاره کرد و گفت :اصالح ضوابط
موجود نیازمند زمان زیادی است ،زیرا کارگروه فرصت زیادی را برای
جمع بندی ضوابط موجود صرف کرده است.
وی به بازنگری حتمی ضوابط موجود اشاره و اظهار کرد :پیشنهاد ما
این بود تا فعالیتها با ضوابط کنونی آغاز شود و در طی کار می توان
مفاد آن را اصالح کرد که این اقدام هم زمانبر خواهد بود.
ن کرد :اگر قرار بود در ابتدای کار به اصالح ضوابط پرداخته
عشقی بیا 
شود ،در پذیرش شرکتها به مشکل میخوردیم.
این عضو شورای عالی بورس به ریسکهای حاکم در بازار اشاره کرد
و گفت :تاکنون هیچگاه با بحث فرهنگسازی برای سرمایه گذاری در
سهام شرکتهای پ ُرریسک بازار مواجه نبودهایم.
وی ادامهداد :یکی از معضالت اصلی بازار در سال گذشته این بود که
شرکتهای پرریسک و کوچک با منابع درآمدی کم بین پنج میلیون نفر
توزیع شدند و به هر سهامدار پنج سهم رسید ،در حالی که این اتفاق به
عنوان چالش جدی برای بازار تلقی میشود.
عشقی با بیان اینکه این اتفاق زمینه ساز بهمریختگی ساختار
شرکتها و بورس بود ،افزود :بر روی این شرکتها نمیتوان بازارگردانی
انجام داد؛ بنابراین باید اقدامی انجام شود تا شرکتهای پرریسک به
این صورت بین میلیونها سهامدار توزیع نشود.
نهادهای مالی مشترک بین سازمان بورس و بانک مرکزی
وی به نهادهای مالی مشترک بین سازمان بورس و بانک مرکزی
اشاره کرد و گفت :کارگروه مشترکی با بانک مرکزی تشکیل شد که همه
چالشهای بین بانک مرکزی و سازمان بورس درباره نهادهای مانند
تامین سرمایه و بانکها بررسی می شوند و مورد بحث قرار می گیرند.
عشقی ادامهداد :تاکنون  ۱۶مورد در این کارگروه بررسی شده و در
خصوص مباحث حد نصابهای سرمایهگذاری بانکها ،نرخ تسعیر ارز
داراییهای ارزی بانک ها در حال مذاکره هستیم تا سریعتر به نتیجه
برسیم و معضالت برطرف شود.
میزان فروش اوراق بدهی دولتی
عضو شورای عالی بورس به مباحث مطرح شده در خصوص فروش
اوراق بدهی دولتی اشاره کرد و گفت :حجم عمدهای از افزایش میزان
فروش معامالت اوراق بدهی در بورس مربوط به اوراق بدهی بازار
متشکل پولی بود که در حال معامله بین بانکها هستند؛ بنابراین آمار
منتشر شده از اوراق بدهی به معنای انتشار اوراق نیست.
وی اعالم کرد :اکنون اوراقی که منتشر میشود متناسب با بازپرداخت
اوراق است ،اگر این حجم افزایش یابد در سالهای آینده مشکلساز
خواهد شد .به گفته عشقی ،حجم این اوراق در مقایسه با اقتصاد
پایین است و اکنون نمیتواند مشکل ساز باشد.
جزئیات بودجه سال ۱۴۰۱
وی به بودجه سال  ۱۴۰۱اشاره کرد و گفت :اکنون فقط احکام بودجه
منتشر شده است ،برخی از پیشنهادات در سازمان برنامه و بودجه
مطرح شده که تاکنون هیچیک از آنها نظر دولت نیست و در حال
رایزنی هستیم تا تغییرات یکباره در اعداد نداشته باشیم.
وی در پایان گفت :تاکید ما این است که دولت نباید متغیرهای اصلی
کسب و کارها را در بودجه جابهجا کند ،زیرا این امر باعث از بین رفتن
ثبات میشود و پیگیر هستیم تا فرمولها به صورتی قابل پیشبینی برای
چندین سال باشد

بیمه پیام آور آرامش و امنیت خاطر برای آحاد
مردم و فعاالن اقتصادی در حوزه های مختلف
می باشد 13 ،آذر روز بیمه فرصتی است برای
یادآوری اهمیت بیمه به افراد جامعه و نقش آن
در تضمین امنیت روانی و اقتصادی بیمه گذاران
و ارائه گزارش دستاوردها و اقدامات یکساله
صنعت بیمه و بحث و تبادل نظر اهالی این
صنعت برای آینده بهتر و ارائه برنامه جهت رشد
و تعالی آن .
بیمه آرمان در کنار خانواده بزرگ صنعت
بیمه تالش دارد تا با رعایت اصول بیمه گری
و بهره گیری از دانش فنی و تکنولوژی روز و
کارکنان و شبکه فروش تالشگر ،خدمات مطلوب
و شایسته ای به بیمهگذاران خود ارائه و نقش
سازنده ای در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا
نماید.
به نوبه خود فرارسیدن روز بیمه را به همکاران
گرانقدر شرکت بیمه آرمان و تمامی فعاالن
عرصه بیمه که با رعایت و حفظ حقوق بیمه
گذاران ،موجبات آرامش و امنیت خاطر آنان را
فراهم می سازند ،تبریک می گویم و سعادت و
سربلندی کلیه دلسوزان این صنعت را از خداوند
متعال خواستارم.

مدیرعامل بانک اقتصادنوین در سیزدهمین
نمایشگاهمعرفیفرصتهایسرمایهگذاری
کشور:

هدایت نقدینگی به سمت
فعالیتهای اقتصادی مولد زمینهساز
شکوفایی اقتصادی است

مدیرعامل بانک اقتصادنوین در سیزدهمین
نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایهگذاری
کشور ،هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای
اقتصادی مولد را زمینهساز شکوفایی اقتصادی
اعالم کرد.
علیرضا بلگوری ب ه عنوان نخستین سخنران
پانل «روشهای تامین مالی مگاپروژهها و
طرحهای بزرگ صنعتی کشور با تمرکز بر
صنعت ارزشآفرین پتروشیمی ،راهکارها و
چالشها» با اشاره به سیاستهای محوری
بانک اقتصادنوین بهعنوان اولین بانک خصوصی
در کشور ،گفت :این بانک در دو سال گذشته
بر اساس استراتژی مصوب در هیئتمدیره
تمرکز اصلی خود را تامین مالی تولید در کشور
قرار داده که در این بین صنعت پتروشیمی
بهصورت ویژه مورد توجه بوده است .تامین
مالی صنعت پتروشیمی از این رو به یکی از
سیاستهای راهبردی این بانک تبدیل شد
که توأمان چند ویژگی را داراست .این صنعت
یکی از مزیتهای رقابتی کشور است ،از جمله
صنایع پیشران در اقتصاد محسوب میشود و
لزایی ،ارزآور است و در شرایط
عالوه بر اشتغا 
تحریم نقش بسیار مهمی در تامین ارز برای
مواد اولیه تولید و کاالهای اساسی ایفا میکند.
او یکی از مزیتهای بانک اقتصادنوین در
حمایت از تولید را شناخت مشتریان و زنجیره
خلق ارزش در صنایع دانست و افزود :بانک
اقتصادنوین با دارا بودن نیروی انسانی کارآمد و
زبده با شناخت کامل مشتریان تالش میکند
با طراحی و بهکارگیری ابزارهای متنوع و نوین
تامین مالی بهصورت ویژه سازی شده خدمات
مالی خود را به تولیدکنندگان ارائه دهد.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین انتشار اوراق گام
را ،یکی از ابزارهای نوین تامین مالی در این بانک
دانست و افزود :این اوراق ویژه تامین مالی
پیمانکاران داخلی برای ساخت قطعات است که
بر اساس صورتوضعیتهای تایید شده آنها
منتشر شده و قابل تنزیل در بازار سرمایه است
و یک روش تامین مالی غیر تورمی محسوب
میشود.
بلگوری با اشاره به تورم مزمن موجود در کشور
گفت :درصورتیکه نقدینگی بهدرستی به سمت
واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی هدایت و
بهصورت بهینه صرف تولید و خلق ارزش شود،
مزا نیست بلکه باعث
این نقدینگی نهتنها تور 
توسعه و شکوفایی اقتصادی میشود.
او با تاکید بر اینکه  90درصد اقتصاد کشور
متکی به شبکه بانکی است ،بیان کرد :در کنار
بانکها و بازار پول ،بازار سرمایه نیز میتواند در
تامین مالی پروژهها نقش مهمی ایفا کند ،منوط
به اینکه ارتباط بازارهای پول و سرمایه تقویت و
مقررات مورد نیاز برای هماهنگی بیشتر نیز در
راستای حمایت از تولید تنظیم شود.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین یکی از دغدغههای
تولیدکنندگان و بهویژه صادرکنندگان را انتقال
وجوه دانست و گفت :در سالهای اخیر شبکه
بانکی بار نقلوانتقال وجوه را به دوش کشیده و
ریسکهای زیادی را نیز به جان خریده است که
این موضوع نشان از نقش بیبدیل بانکها در
سالهای تحریم دارد .در این زمینه الزم است
هم به لحاظ مقرراتی و هم به لحاظ قضایی موانع
موجود برطرف شود.

