بسمه تعالی

بریده جراید یکشنبه 1400/08/30

ایجاد بازار خودتنظیم در بخش معدن
ر وز گذشته وزیر صمت در مراسم تکریم و معارفه مدیران جدید وزارتخانه متبوع خود گفت :در حوزه معاونت معدنی
باید یک بازار خودتنظیم و با حداقل مداخله بیرونی ایجاد کنیم و این ماموریت جدید با تمرکز ویژه بر سازوکار بورس
و مدیریت کنترل بازار مبتنی بر بورس است .با اشاره به اهمیت حوزه معادن و صنایع معدنی ،افزود :چهار ماموریت
تمرکز بر مواد پیشرفته ،صنایع منبع پایه ،فناوریهای نوین و بازار ،ماموریت های جدید این معاونت را در قالب
«معاونت معادن و فرآوری مواد» تشکیل میدهند .وزیر صمت با تاکید بر ضرورت ارتباط مستمر شرکتهای دانشبنیان
با صنعت تصریح کرد :واحدهای صنعتی میتوانند با تعریف پروژه مبتنی بر نیاز خود ،تقاضا برای شرکتهای دانشبنیان
را ایجاد کرده و حوزه معدن را به لکوموتیو فناوری کشور تبدیل کنند .وی توجه به بازار را از دیگر تغییرات تعریفشده
در این معاونت خواند و افزود :با تعریف قواعد و سازوکار در این بخش باید یک بازار خودتنظیم و با حداقل مداخله
بیرونی ایجاد کنیم و این ماموریت جدید با تمرکز ویژه بر سازوکار بورس و مدیریت کنترل بازار مبتنی بر بورس است.

ظرفیتهای اقتصادی ایران و اندونزی مکمل یکدیگرند
رئیس اتاق ایران در دیدار با سفیر اندونزی در تهران ،اقتصاد ایران و اندونزی را مکمل هم دانست و بر توسعه
همکاریهای دوجانبه تاکید کرد .غالمحسین شافعی ،پتانسیلهای اقتصادی این دو کشور را مکمل خواند و ظرفیت
مذکور را فرصتی برای تعریف همکاریهای مشترک برشمرد و گفت :بسیاری از کاالهایی که در اندونزی تولید
می شود ،موردنیاز ایران بوده و متقابال شماری از کاالهای ایران نیز بازار خوبی در این کشور دارند .شافعی بر نقش
سفرا در تقویت روابط اقتصادی تاکید کرد و گفت :بهرغم روابط اقتصادی برجسته دو کشور ،اطالعات کافی از
ظرفیتهای اقتصادی ،در اختیار طرفین نیست و قطعا تبادل هیاتهای اقتصادی و برگزاری رویدادهای مشترک
میتواند فعاالن اقتصادی ایران و اندونزی را به شناخت بیشتر و بهتر برساند.

سوز پاییزی بازار شیمیاییها
بازار محصوالت شیمیایی بورسکاال ،در حالی با افت جدی حجم معامالت همراه شد که هر دو نیروی اصلی این بازار،
یعنی میزان عرضه و تقاضا کاهش محسوسی را تجربه کردند .این کاهش در میزان دادوستد محصوالت شیمیایی
بورسکاال هفته گذشته به میزان ۲۲درصد ارزیابی شد که رکورد کمترین حجم معامالت طی سالجاری را رقم زد .و
عامل اصلی افت جدی حجم معامالت را میتوان کاهش بیش از 34درصدی میزان تقاضای خرید این محصوالت در
کنار افت 8درصدی میزان عرضه دانست که به عنوان دو سیگنال مضاعف ،حجم معامالت شیمیاییها را کاهش داد

تشدید رایزنیها در آستانه مذاکرات
با نزدیک شدن به موعد دور جدید مذاکرات احیای برجام در وین اتریش ،رایزنیهای دیپلماتیک برای نجات این توافق
تشدید شده است .در همین خصوص نماینده آمریکا در امور ایران خبر داد صبح جمعه با معاونان وزیر خارجه روسیه
و چین درباره بازگشت به برجام صحبت کرده است .در همین ارتباط نماینده ویژه آمریکا در امور ایران شامگاه جمعه
در پیامی توییتری از گفتوگوی تلفنی با معاونان وزیر خارجه روسیه و چین خبر داد .به گزارش خبرگزاری فارس،
رابرت مالی در این پیام توییتری نوشت« :صبح امروز تماس تلفنی بسیار سازندهای با ریابکوف ،معاون وزیر خارجه
روسیه و معاون وزیر خارجه چین داشتم .هر سه کشور ،توافق قوی درباره ضرورت بازگشت به پایبندی کامل به برنامه
جامع اقدام مشترک دارند ».مالی ادامه داد« :ما در حال کار با یکدیگر بوده تا با همسو کردن رویکردهایمان در حالی
که به سوی هفتمین دور گفتوگوها میرویم ،به آن (بازگشت به برجام) دست یابیم».

دستور رئیسی برای لغو ممنوعیت تردد شبانه
با گذشت یک سال از اجرای قانون منع تردد شبانه در کشور ،ابراهیم رئیسی ،رئیسجمهور خواستار لغو ممنوعیت
تردد شبانه در شهرها با توجه به واکسیناسیون عمومی شد .جانشین رئیس پلیس راهور ناجا اعالم کرد که اجرای این
طرح به محض ابالغ متوقف خواهد شد .سردار سید تیمور حسینی در گفتوگو با «ایسنا» گفت :ما در این طرح مجری
مصوبات ستادملی مقابل ه با کرونا بودیم و بدیهی است که اگر توقف اجرای آن به پلیس ابالغ شود ،اجرای آن متوقف
خواهد شد.

خرید و فروش اینترنتی خودرو فقط با احراز هویت
هدف از طرح خرید و فروش اینترنتی خودرو با احراز هویت آن است که فقط افراد یا شرکتهایی قادر به درج
اینگونه آگهیها باشند که فروشنده یا خریدار واقعی خودرو هستند یا معاملهگری خودرو پیشه آنها محسوب
میشود تا از فعالیت افراد فاقد هویت که بازار را دچار مشکل میکنند جلوگیری شود.

مهم ترین دسترسی مورد نیاز؛ بررسی اصالت خودرو از طریق کد وین است تا مشخص شود خودرویی که آگهی
شده وجود خارجی دارد یا خیر؟ اگر این دسترسی به اتحادیه داده شود امکان بررسی اصالت خودرو آگهی شده
فراهم می شود.

طرح تازه ترافیک در مسیر کاهش ترافیک
از فردا اول آذر محدودیتهای طرح ترافیک از ساعت  ۶و نیم صبح تا  ۶عصر اعمال میشود .اکنون در آستانه ورود
به آذر ماه ،فاز دوم با افزایش ساعات محدودیتها از یکسو و اجرای طرحهایی جدید برای کنترل و برداشتن گرههای
ترافیکی آغاز میشود .این طرحها در حوزه روانسازی و مدیریت ترافیک با استفاده از ظرفیت سایر پلیسهای تخصصی
از جمله پلیس پیشگیری و یگان امداد پلیس پایتخت از ساعت  ۱۵تا  ۲۱در همه نقاط شهر تهران به مرحله اجرا
درمیآید.

شرایط جدید سفرهای دریایی اعالم شد
با توجه به شرایط کشور از نظر واکسیناسیون عمومی و بهبود شیوع ویروس کرونا ،در تعطیالت پیش رو با پیک
مسافر در بنادر کشور مواجه خواهیم بود ،بنابراین تمهیدات الزم را برای از سرگیری سفرهای دریایی مانند پیش
بینی تعداد صندلیها ،ایمنی و ناوگان اندیشیده شده است .به عنوان مثال بسیاری از شناورها که تاکنون در دوران
شیوع ویروس کرونا غیر فعال شده بودند ،نیاز به اورهال دارند و آمادهایم از طریق وجوه اداره شده به آنها تسهیالت
ارائه کنیم .سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد :بر اساس پروتکلهای ابالغ شده
مسافران تنها با تزریق دو دز واکسن و ارائه کارت واکسن میتوانند سفرهای دریایی را انجام داده و از شناورها
استفاده کنند .البته اگر پروتکلهای بهداشتی در این زمینه تغییر پیدا کند ،به سرعت آن را اجرا خواهیم کرد

حمله سایبری به ماهان
به گزارش همشهری آنالین به نقل از مهر ،برخی خبرها حاکی از حمله سایبری به شرکت هواپیمایی ماهان
است .گفته شده هواپیمایی ماهان امروز اطالعیهای در این خصوص صادر میکند .برخی مشتریان ،خریداران
بلیت ماهان و اعضای باشگاه مشتریان ماهان پیامکی در خصوص انجام حمله سایبری به این شرکت هواپیمایی
دریافت کرده اند .همچنین وبسایت ماهان نیز از دسترس خارج شده است

افزایش ظرفیت صادرات میعانات گازی ایران در خلیج فارس
مجری فاز  ۱۹پارس جنوبی از بارگیری نخستین محموله یکمیلیون بشکهای میعانات گازی از طریق گوی شناور
فاز  ۱۹پارس جنوبی خبر داد و گفت :با بهرهبرداری رسمی از چهارمین گوی شناور پارس جنوبی ،ظرفیت بارگیری

و صادرات میعانات گازی از پاالیشگاههای سایت دو این منطقه افزایش یافت .به گزارش ایرنا از شرکت نفت و گاز
پارس« ،سیدحسین عظیمی» افزود :با بهرهبرداری از گوی شناور چهارم پارس جنوبی عالوه بر باال رفتن ظرفیت
بارگیری میعانات گازی در پایانه صادراتی سایت  ۲پارس جنوبی ،انعطافپذیری عملیاتی افزایش مییابد و موجب
تولید پایدار گاز و میعانات گازی در سایت  ۲پارس جنوبی در زمستان پیش رو خواهد شد .عظیمی ظرفیت
بارگیری میعاناتگازی از چهارمین گوی شناور پارس جنوبی را تا  ۷هزار مترمکعب در ساعت عنوان کرد و افزود:
بهرهبرداری از این سازه دریایی در فاصله تقریبی ۷کیلومتری از ساحل و عمق حدود  ۵۰متری از بستر دریا امکان
پهلوگیری نفتکشهای عظیمالجثه در کنار گوی شناور فاز  ۱۹پارس جنوبی را میسر کرده است.

شرکتهای بورسی تمایلی به پرداخت سود مجامع از طریق سجام ندارند
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس گفت :بانکیها و برخی دیگر از ناشران که سهامداران عمده آنها بانکها هستند،
مایل هستند پول و سود نقدی در مجموعه خود آنها رسوب یا به گردش درآید  .مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس
و اوراق بهادار ادامه داد :برای پرداخت سود از طریق سپردهگذاری ،ناشر به ازای هر سهامدار باید مبلغ  ۲۵۰تومان به
شرکت سپرده گذاری مرکزی پرداخت کند که این عدد مصوب  ۵سال گذشته بوده و تاکنون افزایش نیافته ،اما پرداخت
همین مبلغ برای برخی از ناشران به عنوان دلیل عدم استقبال ذکر شده است .وی با بیان اینکه یکی از دالیل اصلی و
مانع پیش رو برای اجرای کامل این موضوع ،تراکنشهای بانکی و کامزدها است ،اظهار کرد :اگر ناشران بخواهند خود
سود مجامع را پرداخت کنند هزینهها بیشتر از این خواهد شد؛ عالوه بر اینکه حرکتی برخالف تسهیل کار سهامداران
که اصلی ترین عامل برای یکسانسازی پرداخت سود مجامع است ،صورت میگیرد.

انتقاد از عملکرد حقوقیها در بورس
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت :سهامداران حقوقی و بازارگردانها باید به موقع به وظایف خود عمل
کنند ،نه اینکه حقوقیها در زمان سقوط قیمتها ،سهام بخرند و در زمان صعودی شدن قیمتها ،سهام بفروشند ،این
کار اجحاف در حق سهامداران حقیقی و خرد است .
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ،در برنامه گفتگوی اقتصادی در
خصوص وظایف دولت در قبال بورس و سهامداران گفت :یکی از وظایف مجلس شورای اسالمی در قبال بازارهای
مالی ،بحث نظارت است .در همین راستا مجلس به صورت مرتب از دولت گزارش می گیرد و مشکالت در این راستا
را پیگیری و درمورد آن از دولت سوال می کند.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مراقبت از سرمایه های مردم در بازار سرمایه را جزو وظایف دولت
برشمرد و گفت :هدف اصلی مجلس و دولت ،ایجاد ثبات در بورس است البته نوسانات همیشه در بورس وجود دارد
البته سقوط سرمایه ها برای سهامداران آزاردهنده است .نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد:

درست است که بورس خیلی به صورت بخشنامه ای و دستوری اداره نمی شود اما از آنجایی که صیانت از سرمایه
مردم در بورس وظیفه دولت است ،لذا تعریف برنامه و چارچوب هایی برای آن ضروری است.

بارش برف و باران در جادههای  ۹استان
سازمان راهداری و حملونقل جادهای از بارش برف و باران در جادههای  ۹استان کشور و ترافیک سنگین در آزادراه
قزوین-کرج خبر داد .به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،بر اساس اعالم سازمان راهداری و حملونقل
جادهای در محورهای چالوس  ،هراز  ،فیروزکوه  ،آزادراه تهران  -شمال و آزادراه قزوین  -رشت (رفت و برگشت) تردد
روان است.

اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل در شهر سائوپائولو افتتاح شد
با افتتاح اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل درشهر سائوپائولو  ،عالوه بر افزایش تراز تجاری  ،میزان صادرات تجار
ایرانی به کشور برزیل از  ۱۰۰میلیون دالر در سال به یک میلیارد دالر افزایش پیدا می کند  .به گفته ی رییس اتاق
بازرگانی ایران و برزیل با امضای اولین تفاهمنامه ی همکاری رییس اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان محصوالت
پروتینی کشور برزیل و اتاق ایران و برزیل مصوب شد با رفع موانع صادراتی و کاهش قابل توجه تعرفه گمرکی کاالهای
ایرانی جهت صادرات محصوالتی همچون پسته  ،خشکبار  ،خرما  ،کشمش و همچنین محصوالت پتروشیمی مانند
اوره و آمونیاک  ،امکان صادرات بیشتر برای تجار و تولیدکنندگان ایرانی به کشور برزیل فراهم شود تا میزان صادرات
کشورمان به برزیل به یک میلیارد دالر در سال افزایش یابد.

دوستی صمیمیتر نیما و سَنا
کاهش اختالف ارز نیما و سَنا و حرکت به سمت ارز تک نرخی و مجوز فروش ارز صادراتی بنگاههای بزرگ در
سامانه نیما بهصورت رقابتی (مشابه سایر شرکتها) ،یکی از درخواستهای اصلی فعاالن اقتصادی در نشست
مشترک این ماه با صالح آبادی ،رییس کل بانک مرکزی بود که این موضوع خواسته اهالی بازار سرمایه نیز هست.
علی حیدری کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد :در شرایط فعلی برای سر و سامان دادن به وضعیت بازار سهام و
صنعت خودرو بهتر است مسئوالن ذی ربط در مجلس شورای اسالمی همزمان با آزادسازی قیمت خودرو قانونی
را در راستای کاهش سطح تعرفه ها واردات خودرو مصوب کنند ،این امر به مرور سبب ایجاد رقابت بین
خودروسازان داخلی با خودرو سازان خارجی خواهد شد.
وی در مورد تاثیر افزایش نرخ سود بین بانکی بر بدنه بازار سرمایه ،بیان کرد :بر اساس تحقیقات صورت گرفته
بین نرخ سود بین بانکی با شاخص بازار سرمایه همبستگی معکوس دارد ،به گونه ای که طبق مستندات ،هر
زمان که نرخ سود بین بانکی افزایش پیدا کرده شاخص کل بورس و  p/eسهام ها روند نزولی به خود میگیرند.
بر این اساس سیاستگذاران اعم از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به منظور کمک به این بازار مالی باید اقداماتی
را در راستای کنترل نرخ سود بین بانکی انجام دهند

هیات اقتصادی جمهوری آذربایجان به ایران سفر می کند
هیات اقتصادی جمهوری آذربایجان به سرپرستی معاون نخست وزیر این کشور یکشنبه به ایران سفر می کند.
در جریان این سفر شاهین مصطفیاف ،معاون نخستوزیر آذربایجان ،که ریاست آذربایجانی کمیسیون دولتی
همکاری های اقتصادی ،تجاری و فرهنگی آذربایجان و ایران را بر عهده دارد ،با وزرای امور خارجه ،نفت و راه
و شهرسازی دیدار میکند.

پیشنهاد پرداخت وام  ۱۰۰میلیونی قرضالحسنه به سهامداران متضرر بورس
نایب رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس از پیشنهاد پرداخت وام  ۵۰تا  ۱۰۰میلیونی به
سهامداران خُرد در قبال قرار گرفتن سهام به عنوان وثیقه خبر داد .حمد خدابخشی با اشاره به ضرر و زیان
سهامداران خرد در بازار سرمایه گفت :با توجه به ضرر سهامداران حقیقی خرد در بازار سرمایه ،در جلسه با
رئیس سازمان بورس پیشنهاد دادم تا در قبال ارزش تابلو سهامی به عنوان وثیقه لحاظ شود ،تا وام قرض
الحسنهای بین  ۵۰تا صد میلیون تومان به آنها پرداخت شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد :این وام با بازپرداخت سه تا پنج ساله
می تواند ،بخشی از ضرر این افراد را جبران و به این سهامداران خرد کمک کند و در مقابل از سهام این افراد
میتوان به عنوان وثیقه استفاده کرد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تعیین شد
حجت اهلل عبدالملکی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،طی حکمی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را منصوب
کرد .به گزارش خبرگزاری مهر ،موسوی پیش از این بهعنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شده بود.

جذابیت قراردادهای نفتی با ایجاد موقعیت برد -برد سرمایهگذاری افزایش می یابد
محسن خجستهمهر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ضمن اعالم این مطلب افزود :ایجاد
ساختار مدیریت سرمایهگذاری و کسب و کار در شرکت ملی نفت اقدام خوبی بود که در گذشته انجام شد و به
عنوان یک ضرورت باید به حداکثر اثربخشی برسد .وی با بیان اینکه فعالیتهای نفت هم سرمایهبر است و هم
درآمدزا که درآمدزا بودن فعالیتها بهشدت به سرمایهگذاری وابسته است ،اظهار داشت :در دو دهه گذشته
شرایط داخلی و محدودیتهای بینالمللی سبب شد تا از مساله سرمایهگذاری و تامین منابع مالی تا حدی غافل

شویم و تا حدودی در کشور دیر به این مساله مهم پرداخته شد .مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه
دالیل عدم توفیق در زمینه تامین منابع مالی و سرمایهگذاری را نباید فقط به مسایل داخلی ربط داد ،بلکه
زمینههای بینالمللی هم در این بخش اثرات منفی گذاشته بود ،افزود :عمده طرحهای نفتی جذاب و سودآور
هستند و حتی مواقعی که قیمت نفت کاهش مییابد هم در بخش باالدستی و بهویژه در برخی میدانها و طرحها
برای سرمایهگذاران جذابیتهایی وجود دارد.

بخش معدن باید با سازوکار بورس تنظیم شود
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت دیروز در مراسم تکریم و معارفه مدیران جدید این وزارتخانه با اشاره بر اهمیت
حوزه معادن و صنایع معدنی اظهار داشت :چهار مأموریت تمرکز بر مواد پیشرفته ،صنایع منبع پایه ،فناوری های
نوین و بازار ،مأموریت های جدید این معاونت را در قالب «معاونت معادن و فراوری مواد» تشکیل می دهند .وی با
تاکید بر ضرورت ارتباط مستمر شرکتهای دانشبنیان با صنعت تصریح کرد :واحدهای صنعتی میتوانند با تعریف
پروژه مبتنی بر نیاز خود ،تقاضا برای شرکتهای دانشبنیان را ایجاد کرده و حوزه معدن را به لوکوموتیو فناوری
کشور تبدیل کنند.

برخی مواد قانون کار پس از سالها اجرا نمیشود
علی دهقان کیا ،رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران ،درباره اجرایی نشدن برخی از مواد قانون کار ،گفت :قانون
کار مصوب سال  ،۶۹موادی دارد که اگر اجرا شود به نفع جامعه کارگری خواهد بود .او افزود :متاسفانه برخی از
مواد قانون کار اجرا نمیشود ،تبصره  ۲ماده  ۷این قانون گفته است که وزارت کار بعد از  ۶ماه از تصویب این قانون
باید آئیننامهای را مینوشت و شامل کارهای دائم ،موقت ،فصلی و پروژهای بود آن را تدوین نکرد که اگر آئیننامه
نوشته شده بود کارگران امروز امنیت شغلی بیشتری داشتند.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گفت :آئیننامه تبصره  ۲ماده  ۷هنوز بعد از گذشت سالها از
تصویب قانون کار نوشته نشده و درخواست ما از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در دولت جدید این است که
برای این تبصره قانون آئیننامهای نوشته شود و مشخص کند تعریف کارگر دائم و موقت چیست .ئیس کانون
بازنشستگان شهر تهران با اشاره به طرح جدید مجلس ،اظهار کرد :اخیرا  ۵۰نفر از نمایندگان مجلس طرحی را در
نظر دارند که یک تبصره به ماده  4۱قانون کار اضافه کنند تا در مناطق روستایی ،دستمزد کارگر براساس توافق
کارگر و کارفرما تعیین شود .این اقدام برای جامعه کارگری خوب نیست و زندگی را برایشان سخت میکند.
از نمایندگان مجلس خواستار این هستیم قدمهایشان را به نفع جامعه کارگری بردارند.

نقشه راه اقتصادی دولت برای انسجام و یکپارچگی در تصمیم گیریها
سیدمحمدهادی سبحانیان ،معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود :وضع معیشتی مردم و شرایط اقتصادی و
سرمایه گذاری کشور در آغاز به کار دولت مناسب نبود و رشد سرمایه گذاری منفی بود و باور کنترل تورم موجب
رکود میشود هم غلط است .تجارب مختلفی در برخی کشورها وجود داشته که همزمان با کاهش تورم ،رونق تولید
به وجود آمده است .معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :برای اجرای هر نقشه راه اقتصادی و کنترل تورم و
بهبود وضعیت اقصادی نیاز به همکاری بخشهای مختلف است.
وحید شقاقی کارشناس اقتصادی هم داشتن برنامه و نقشه راه از محاسن دولت سیزدهم برشمرد و گفت :داشتن
برنامه پاسخگویی را هم به دنبال خواهد داشت .هر نقشه راهی نیاز به تقدم و تاخری دارد چرا هنوز برخی از
نواقص نقشه راه دولت که قرار است اجرا شود برطرف نشده است.
وی تراز اقتصادی کشور را مهمترین اقدامات الزم دولت برای کاهش تورم برشمرد و افزود :برای کنترل تورم ،دولت
باید سه ناترازی را حل کند .کنترل تورم نیاز به  ۱۲جراحی در اقتصاد کشور دارد.
حسین سالحورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت :فروش اموال مازاد دولت ،در حرف ساده ،ولی در عمل
پیچیده است .یکی از طرحهای دولت در نقشه راه ،جلوگیری از ایجاد تورم ،فروش اموال مازاد برای جبران کسری
بودجه است که با توجه به تجربههای گذشته با مقاومت دستگاهها مواجه خواهد شد.

انتظار و تردید خریداران بورس
شاخص های عملکردی بازار سهام نشانگر توان سمت عرضه برای فشار دوباره به شاخص است .با حرکت روبه
جلوی عرصه ،شاخص از کانال  ۱.4میلیون خارج شد و البته در صورتی که در یکشنبه چالشی دوباره با چالش
دیگری مواجه شود ،چه بسا برای بازگشت مسیر بسیار سختی دارد .با این وصف خریداران امیدوارند با دور جدید
از مذاکرات برجامی وین ،بازار دوباره در مسیر صعودی قرار گیرد .تازه ترین نظرسنجی اقتصادنیوز هم نشان
میدهد که در روز یکشنبه در غیاب اثرگذاری کامودیتی ها ،بازار دوباره در همان سمت عرضه فعال خواهد بود،
اگرچه در سمت تقاضا بازار توانی به مثابه سمت عرضه نخواهد داشت.

انتشار اوراق ،کمر بورس را خم کرد
خیلی از فعاالن بازارسرمایه معتقدند بازار سرمایه در شرایط فعلی کشش انتشار اوراق یا عرضه اولیه ندارد.این در
حالی است که طبق خبرها ،تا پایان سال  4۶هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه عرضه خواهد شد! تلختر از
این وضعیت ،کنایههایی است که گاهی برخی اقتصاد خواندهها به فعاالن بازار سرمایه میزنند.برای مثال روز
گذشته ،یکی از مشاوران نزدیک به وزیر اقتصاد در مصاحبهای اعالم کرده بود تعداد فعاالن بازار سرمایه  ۵۶میلیون
نفر نیست؛ این بازار حدود  ۵۰۰هزار فعال دارد و این عده هم در مورد مشکالت بازار سرمایه شلوغ کاری میکند.
روزبه شریعتی مدیر معامالت کارگزاری اقتصاد بیدار در گفتوگو با بورس نیوز در خصوص وضعیت بازار سرمایه
بیان کرد :مهمترین مشکل بازار سرمایه در حال حاضر این است که بسیاری از حقوقیهای بزرگ بازار در تالش
هستند تا سهام خود را فروخته و اوراق با درآمد ثابت خریداری کنند.

حمایت ،شاید در پله  ۱,۳۸۶واحدی
نخستین روز در هفته بازارسرمایه با افت  ۲۷هزار واحدی همراه بود و مطابق پیشگشایش دیروز ،با افت همراه بود و
شاخص راه خود را به سوی پله یک میلیون و  38۶هزار واحدی کج کرد تا اگر حمایتی از سوی بازار میخواهد شکل
بگیرد ،در این نقطه باید عملی شود .البته اگر توجه داشته باشیم ،شاخص در زمانی که با رشد نفت تکان نخورد ،نباید
با تزریق هیجان در روزهای نزولی نفت ،پاالیشیها را هم منفی کند و از ابتدای معامالت باید بدور از هیجان گام
برداشت؛ با این وجود یکی دو روز آتی برای بازار بسیار مهم است ،چرا که شاخص کل با حمایت مهم بین راهی در
محدوده یک میلیون و  38۶هزار واحد مواجه میشود و با اینکه شکست آن قدری بعید است ،اما نوع بازگشایی
بازارهای جهانی در روز دوشنبه ،بویژه بازگشایی قیمت نفت در تعیین مسیر بازار در افق کوتاهمدت پیش رو تعیین
کننده است.

بازنگری الزام شرکتهای فوالدی و پتروشیمی به عرضه دالر صادراتی با قیمت نیمایی
بانک مرکزی در حال بازنگری استراتژی الزام شرکت های بزرگ فوالد و پتروشیمی به عرضه دالر صادراتی به این
بانک به قیمت پایه نیما بوده و مکاتباتی نیز در این خصوص انجام شده است.بر اساس این گزارش ،کاهش اختالف
نیما و سنا  ،حرکت به سمت ارز تک نرخی و مجوز فروش ارز صادراتی شرکت های بزرگ در سامانه نیما به صورت
رقابتی  ،یکی از درخواست های اصلی فعاالن اقتصادی در نشست مشترک این ماه با علی صالح آبادی رییس کل

بانک مرکزی بود.این پیام مثبت می تواند نشانه پیشرفت مذاکرات برجام نیز باشد و احتماال منابع ارزی در دسترس
بانک مرکزی به منظور مدیریت بازار ارز ،روندی صعودی خواهد داشت.

موضع رئیس سازمان بورس درباره بازار خراب اندر خراب و انتقاد از اقدامات نظارتی
رئیس سازمان بورس ،مجید عشقی بیان کرد :بخشی از ناپایداری بورس مربوط به تصمیماتی است که در سطح
کالن و بدون توجه به اقتضائات و اصول حاکم بر بازار سرمایه اتخاذ می شود.وی افزود :این موضوع دیگر در اختیار
سازمان بورس نبوده و ضروری است با دریافت نظرات سازمان بورس در تصمیمگیریها ،منافع حدود  ۶۰میلیون
نفر سهامدار نیز لحاظ شود .ی با بیان اینکه وظیفه ذاتی سازمان بورس حمایت از سهامداران است ،ادامه داد :برای
عمل به این وظیفه باید دو کار اصلی نظارت بر عملکرد ناشران و سالمت معامالت انجام شود که در دستور کار
قرار دارد .فعالیت شرکتهای پذیرفته شده و ناشران اوراق تامین مالی و سهام باید کامال شفاف شود و به شرکتها
اعالم شده باید صورت های مالی را در موعد مقرر و به طور صحیح تحویل دهند و در انتشار اطالعات نیز تخلف
نکنند.
سخنگوی سازمان بورس افزود :نظارت بر ناشران به درستی انجام شده و براساس آمار شش ماه گذشته ۹۹.۵
درصد شرکت ها گزارش ه را در موعد مقرر در سامانه کدال بارگذاری کرده اند .اولویت بعدی سازمان بورس افزایش
کیفیت گزارش هنا است تا گزارش ها  ،حاوی اطالعات معنادار و صحیحی برای اتخاذ تصمیم درست سهامداران
باشد.
وی گفت :در کنار اصالحات ساختارهای حقوقی و قانونی ،ساختار نظارتی نیز باید بصورت مستمر اصالح شود و
عزم جدی در خصوص اصالح و ارتقاء ساختار نظارت بر معامالت است .بحث بسیارمهم دیگر پاسخگویی به
سهامداران و راهنمایی آنها و ارتقای سواد رسانهای است که در دستور کار قرار دارد.

تولد نخستین سازمان مدیریت یکپارچه خطوط لوله در مناطق نفتخیز جنوب
به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،محمدرضا آبیار اظهار کرد :این سازمان در ستاد مناطق
نفتخیز جنوب زیر نظر مدیر تولید و در شرکتهای بهرهبرداری تابعه با عنوان «هماهنگی و پیگیری نظام انسجام
خطوط لوله» زیر نظر مدیران عملیات شرکتهای بهرهبرداری فعالیت میکند.وی گفت :ساختار جدید مبتنی بر
اصول و الزامات مدیریت خطوط لوله مندرج در استانداردهای معتبر جهانی  ۱۱۶۰APIو  ،S3۱.8ASME Bپس
از هفت سال بررسی در کارگروههای تخصصی و اجرای آزمایشی ،بهعنوان یک نوآوری در ساختار سازمانی مناطق
نفتخیز جنوب تصویب شد.

شرایط جدید و عجیب بانکها برای افتتاح حساب
یکی از این بانکها درباره دلیل درخواست ارایه سند ملک اعالم کرده است با توجه به مقررات جدید قرار بر این
است که افتتاح حساب مشتریان در شعبههای محدودههای محل سکونت افراد انجام شود و بحث مسافت هم مور
مالک قرار میگیرد .ما محمدرضا جمشیدی ،دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت وگو با
ایلنا درباره علت اعمال شرایط جدید برای افتتاح حساب اظهار داشت :مسئولیت احراز هویت مشتریان برعهده
بانکها گذاشته شده است و برخی از بانکها با دریافت این مدارک و از طریق این روش هویت مشتریان خود را
تشخیص میدهند و احراز میکنند.
وی تاکید کرد :از سوی دیگر بانکها با اخذ این مدارک و اسناد وضعیت مالی مشتریان بررسی میشود .پس از افتتاح
حساب ،بانکها مشتریان در سه گروه طبقهبندی میکنند و سطح مالی افراد بررسی خواهد شد و پس از آن اگر فرد
چک هایی با ارقام بیشتر از آن ارقام صادر کند ،آن چک به کمیسیون پولشویی برای بررسیهای بیشتر منتقل
میشود.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت :بنابراین در ابتدای افتتاح حساب شناختی از مشتریان
به دست می آورند تا حساب افراد بر اساس خوداظهاری خودشان رصد شود و گردش مالی مشکوک حساب فرد
مورد بررسی قرار بگیرد.

