شنبه 30اردیبهشت 1396شماره4897

6

اقتصادی

تداوم طرح رونق تولید با ارایه تسهیالت برای واحدها
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با حضور در خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی با
صنعتگران و تولیدکنندگان دیدار و گفتگو کرد.به گزارش ایسنا ،محمدرضا نعمتزاده از
برنامهریزی گسترده وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای رونق تولید در سال جاری خبر داد
و گفت :با تداوم اجرای طرح رونق تولید در سال جاری و پشتیبانی مالی از واحدها ،شاهد
رفع گرفتاریهای صنعتگران و استفاده از ظرفیتهای خالی واحدها خواهیم بود.

میز خبر

سرمازدگی باغات چای

رئیس اتحادیه چایکاران با بیان اینکه چین اول
برگ سبز چای به صورت موردی از ششم الی
هفتم اردیبهشت ماه و به صورت عمده از اواسط
همین ماه آغاز شده است ،اظهارداشت :برداشت
برگ س��بز چای همچنان ادامه دارد و تا حدود
 ۵روز آینده به طول میانجامد .ایرج هوسمی
در گفتگ��و با مهر ،با اش��اره به اینکه هنوز آمار
دقیقی از میزان برداش��ت برگ س��بز چای در
این دوره در دس��ت نیست ،ادامه داد :اما میزان
برداش��ت برگ سبز در چین اول امسال نسبت
به مدت مش��ابه سال قبل کمتر است که دلیل
آن نیز سرمازدگی است.رئیس اتحادیه چایکاران
اضافه کرد :در مجموع اگر وضعیت آب و هوایی
کمی مساعدت کند میتوان این کاهش تولید را
در دور دوم بهره برداری (چین دوم) جبران کرد.
هوسمی با بیان اینکه چین دوم برگ سبز چای
بین  ۱۰تا  ۱۵خردادماه آغاز خواهد شد ،درباره
پرداخت مطالبات چایکاران نیز افزود :استاندار
گیالن اخیرا اعالم کرده که مطالبات مربوط به
برگ سبز خریداری شده در نیمه اول اردیبهشت
به زودی پرداخت خواهد شد که البته رقم این
مطالبات هم خیلی زیاد نیست.

مذاکرات نفتی ایران و هند

مذاکرات ایران و هند بر سر طرح توسعه میدان
گازی فرزاد  Bدر سطوح باال بین دو کشور در
جریان است .به گزارش فارس به نقل از انرژی
پست هند ،برهمین اساس طی روزهای گذشته
وزی��ر امور خارجه هند با وزیر نفت ایران دیدار
کرده اس��ت.دو کشور قصد دارند موضوع طرح
توس��عه این میدان بزرگ گازی را با بین خود
حلوفصل کنند.پیش��تر هند با هدف فش��ار
بر ایران برای به دس��ت گرفتن پروژه توس��عه
می��دان گازی ف��رزاد  Bواردات نف��ت خود از
ای��ران را کاه��ش داده بود.زنگن��ه اخیرا اعالم
کرده بود ممکن اس��ت توس��عه میدان نفتی
ف��رزاد  Bرا  4پیمانکار ایرانی بس��پارد .این در
حالی اس��ت که هندیها از سالهای گذشته
اصرار به توافق با ایران بر س��ر توس��عه میدان
گازی فرزاد  Bداشتند.اخیرا ً ایران نیز ساختار
جدی��د قراردادهای نفت��ی و گازی خود را که
برمبنای همکاری طوالنیمدت ش��کل گرفته
به ش��رکتهای نفتی معرفی کرده است.مدت
زمان اجرای این قراردادها از سوی ایران حدود
25سال تعیین شده است.

رشد  ۳برابری صادرات برق ایران

مع��اون وزیر نیرو در امور ب��رق و انرژی با بیان
اینکه در ۲ماه گذشته میزان صادرات برق ایران
۳برابر نسبت به س��ال قبل رشد داشته است،
گفت :عراق قس��ط دوم خود را بابت خرید برق
از ایران پرداخت کرد و میزان بدهی این کشور
به ۸۰۰میلی��ون دالر کاهش یافت.هوش��نگ
فالحتیان در گفتگو با فارس ،با اشاره به اینکه
بیش��ترین میزان صادرات برق به کشور عراق
بوده است ،افزود :در حال حاضر میزان صادرات
برق به عراق نسبت به سال قبل رشد داشته و
حتی در روزهای اخیر به مرز 1350مگاوات هم
میرسد.فالحتیان با اشاره به اینکه رشد3برابری
صادرات برق به این معنا نیس��ت که این میزان
رشد را همواره تجربه خواهیم کرد ،اظهار داشت:
رش��د صادرات برق و میزان آن به درخواس��ت
کش��ورهای طرف قرارداد بستگی دارد اما آنچه
مشخص است این است که روند صادرات برق
نشان میدهد تا پایان سال  50درصد نسبت به
سال قبل رشد صادرات داشته باشیم.

گلوگاه صادرات نرخ ارز است

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران درباره نقاط ضعف
صادرات کش��ور ،گف��ت :در حال��ی که بخش
کوچکی از تجارت جهانی را تشکیل میدهیم
اما هنوز به سازمان تجارت جهانی نپیوستهایم
و از مزیتهای تجارت آزاد برخوردار نیس��تیم.
بهمن عشقی در گفتگو با فارس ،با بیان اینکه
ب��دون عضویت در س��ازمان تج��ارت جهانی
نمیتوانواردجرگهصادرکنندگانعمدهجهانی
ش��د ،افزود :در شرایطی که هنوز عضو سازمان
تجارت جهانی نش��دهایم و نمیتوانیم صاحب
معاهدات چند جانبه باش��یم باید به معاهدات
دوجانب��ه در چارچوب تج��ارت آزاد بپردازیم.
وی با بیان اینکه گلوگاه صادرات نرخ ارز است،
بیان داشت :تا زمانی که قدرت واقعی خرید ریال
مشخص نشود صادرات معنی خاص خود را پیدا
نمیکند .عشقی با اشاره به برنامه پنجم توسعه
بیان داش��ت :براس��اس این برنامه نرخ ارز باید
متناسب با تفاضل نرخ تورم داخل و خارج باشد
که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

بازار جهانی ال ان جی اشباع است

در مجمع جهانی اقتصاد پیش بینی ش��د که
وضعیت اشباع جهانی عرضه گاز مایع طبیعی
ی��ا هم��ان «ال ان جی» تا س��ه س��ال آینده
تداوم خواهد داش��ت.به گ��زارش مهر به نقل از
«سیانبیسی» ،البته به لحاظ جهانی ظرفیت
مازاد برای گاز «الانجی» و نفت خام وجود دارد
و تا سه سال آینده تغییر قابل توجهی در قیمت
گاز مایع طبیعی متصور نمیش��ود .همچنین
ب��رآورد از عدم تغییر چش��مگیر در بهای گاز
«الانجی» به وضعیت اشباع عرضه این حامل
انرژی بر میگردد؛ این در حالی اس��ت که بازار
خریداران گاز مایع طبیعی تداوم خواهد داشت.

خبرتلگرامی
 Dبانک مرکزی اعالم کرد مرحله دوم
تعیینتکلیفسپردههایسپردهگذاران
تعاونی اعتبار منحله فرشتگان تا مبلغ
 200میلی�ون ری�ال از  9خ�رداد آغ�از
میشود.سپرده گذاران میتوانند مبلغ
قاب�ل دریافت را نزد موسس�ه اعتباری
کاس�پین س�پرده گ�ذاری ک�رده و در
صورت نداشتن تمایل ،نسبت به دریافت
آن اقدام کنند.
 Dرئیس سازمان گسترش و نوسازی
صنای�ع ایران گف�ت :در دولت یازدهم
انجام  13میلیارد دالر س�رمایه گذاری
در بخشهای مختلف اقتصادی مصوب
ش�ده که هش�ت میلی�ارد دالر آن در
حوزههای صنعت و معدن کشور است.

میز خبر

باید تعرفهها را مناسبسازی کنیم

مع��اون وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت گفت:
در بح��ث مدیری��ت واردات بای��د تعرفهها را
مناسبسازی کنیم.به گزارش ایسنا ،شهریار
طاهرپور با اشاره به اینکه برای رونق اقتصادی
نیازمن��د ج��ذب س��رمایهگذاران داخل��ی و
خارجی هس��تیم ،خاطرنشان کرد :بانکهای
عام��ل در س��ال  ۹۵در بحث تس��هیالت به
واحده��ای تولیدی و صنعتی مبالغ ش��ایان
توجهی را پرداخت کردن��د.وی با بیان اینکه
تولی��د و صنعت مؤلفههای قدرت در کش��ور
هس��تند ،گف��ت :با ت��ورم  ۴۰درص��دی و با
س��ود بانکی باالی  ۱۵درصد نمیتوان تولید
خوبی داشت.طاهرپور اظهار کرد :الزمه جذب
سرمایهگذاران خارجی ایجاد امنیت در کشور
اس��ت و دیگر امروز نمیتوان با کش��ورهای
دنیا مش��اجره کرد بلکه باید با تعامل صحیح
و راهبردی زمین��ه رونق اقتصادی و صادرات
را فراهم کرد.

تولید ون افزایش یافت

فروردی��ن ماه امس��ال تولی��د ان��واع ون در
خودروس��ازان داخلی روندی صعودی داشت.
بهگزارش ایسنا ،در این مدت تولید انواع ون از
صفر دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به
۱۸دستگاه افزایش یافت.فروردین ماه امسال
تولید این محص��ول در ایران خ��ودرو دیزل
افزایش یافته و از صفر دس��تگاه در فروردین
 ۱۳۹۵به ۱۱دس��تگاه رس��ید.تولید انواع ون
در پارس خودرو نی��ز صعودی بوده و از صفر
دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به هفت
دستگاه افزایش یافت.

کنیا ،پانزدهمین مقصد صادراتی

با توجه به عضویت کنیا در برخی سازمانهای
مهم اقتصادی بینالمللی و منطقهای از قبیل
س��ازمان تجارت جهانی ،بانک جهانیFAO ،
و ...این کش��ور بهعنوان دروازه ورود بازار شرق
آفریقا شناخته شده و در رتبه پانزدهم مقصد
صادرات��ی کش��ورمان در فروردین ماه س��ال
 1396قرار گرفته است.به گزارش آنا ،مرتضی
دی�لان ،رای��زن بازرگان��ی ای��ران در نایروبی،
درخصوص ترسیم چشم انداز  2030در کنیا
گفت :این کشور در تالش است تا در راستای
هموار نمودن اجرای سیاس��تهای توسعهای
(اجتماعی و فرهنگی) زیرساختهای الزم ،از
قبیل جادهسازی ،نیروگاهی و .. .تا سال 2018
در حال اجرای طرح اس��تراتژیک خود خواهد
ب��ود .از این رو ،ترویج همکاریهای اقتصادی،
تجارت بینالمللی و سرمایهگذاری را در دستور
کار قرار داده که هر کدام میتواند فرصتهای
تجاری مناسبی برای ایران ایجاد نماید.
مفقودی
سند و برگ سبز خودرو وانت مزدا مدل  75به رنگ
س��فید به ش��ماره پالك  962-54ج  48و شماره
موتور  222885و ش��ماره شاسی 7516000954
متعلق به آقای علیاكبر امینپور به شماره شناسنامه
 15مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

وزی��ر انرژی روس��یه اعالم کرد :مس��کو همچنان با
هدف تمدید توافق با سازمان کشورهای تولیده نفت
(اوپک) برای کاهش تولید تالش میکند.به گزارش
ایرنا ،آلکس��اندر نوواک گفت :روس��یه تمدید توافق
کاهش تولید نفت را مهم و بس��یار سودمند میداند.
روزنامه نزاویسیمایا گازتا روز جمعه به نقل از سخنان وی نوشت:
روس��یه به تعهد خود برای کاهش روزانه  300هزار بشکه نفت
عمل و از اواخر ماه آوریل آن را اجرا کرد.به نوشته روزنامه روسی،

تاکید روسیه بر تمدید توافق کاهش تولید نفت

نورالدین بوترفه وزیر انرژی الجزایر نیز روز گذشته
در دیدار با نوواک در مس��کو اطمینان داد که اکثر
کشورهای عضو اوپک از تمدید توافق کاهش تولید
نفت برای  9ماه دیگر حمایت میکنند.نزاویسیمایا
گازت��ا نوش��ت :والدیمیر پوتین رئی��س جمهوری
روسیه هم از تمدید این توافق حمایت کرده است.پوتین با بیان
اینکه در این ب��اره دورنمای خوبی وجود دارد ،افزود :خوشبین
هس��تم ،زیرا عربستان س��عودی شریک اصلی روس��یه در این

مسئله ،به توافقهای خود برای کاهش تولید نفت کامل پایبند
اس��ت.اعضای اوپک پذیرفته اند به مدت ش��ش ماه از اول سال
 2017روزانه یک میلیون و 200هزار بش��که از س��طح تولید را
بکاهند و به 32میلیون و 500هزار بش��که برسانند که منوط به
همکاری کش��ورهای غیراوپکی و کاستن روزانه 600هزار بشکه
نفت از تولید است.روس��یه متعهد شده است تولید نفت خود را
روزانه  300هزار بشکه کاهش داد که نصف میزان تعهد شده از
طرف کشورهای غیرعضو اوپک است.

یك اقتصاددان در گفتگو با آفتاب یزد:

رونقمسكندركوتاهمدت
رخ نخواهد داد
افزایش قیمت مسكن در میان مدت میتواند عاملی برای رونق بازار مسكن
باشد ولی در كوتاه مدت چنین نیست .البته این افزایش قیمت ،فقط به نفع
بخش داللی است و تنها دالالن از آن سود میبرند و همان طور كه گفتم
در كوتاه مدت ،رونقی در بخش انبوه سازی رخ نخواهد داد
آفتاب یزد-علی اكبر سمیعی :وضعیت آینده
بازار مس��كن به گونهای اس��ت كه پیش بینی آن
حتی برای كارشناس��ان س��خت اس��ت .برخی از
رونق خری��د و فروش و افزایش قیمتها س��خن
میگویند و برخی دیگر معتقدند كه وضعیت ركود
در مس��كن همچنان ادامه مییابد .آفتاب یزد در
ای��ن خصوص با دكتر حس��ین وكیلی اقتصاددان
گفتگو كرده اس��ت .وكیل��ی در ابتدای اظهاراتش
گف��ت :یك پیش بینی این اس��ت كه یك تحول
قیمت به س��مت باال را در بازار مس��كن داش��ته
باشیم .وی افزود :با تمهیداتی كه در دولت یازدهم
ص��ورت گرفت ،ن��رخ ارز در یك مح��دوده ثابتی
توس��ط بانك مركزی پایین نگه داشته شد .البته
به نظر من این س��طح نرخ ارز ،س��طح واقعی آن
نیست و صادركنندگان از آن راضی نیستند و اگر
وضعیت این گونه ادامه داشته باشد صادركنندگان
به تدریج از صادرات پا پس میكش��ند .به همین
خاطر پیش بینی میش��ود كه افزایش��ی در نرخ
ارز انجام ش��ود .این كارش��ناس گفت :به نسبتی
كه تورم در سایر شاخصها افزایش یابد به همان
نس��بت روی بازار مس��كن هم اثر خود را خواهد
گذاشت .در نتیجه از منظر قیمتی میتوان گفت
كه ما با یك موج نه پرفش��ار اما نس��بتا مش��هود
درخصوص قیمت مس��كن روبهرو خواهیم ش��د.
ام��ا اینك��ه بخواهیم درب��اره تكمی��ل پروژههای
س��اخت مس��كن ب��ه خص��وص انبوهس��ازی در
كوتاهمدت صحبت كنیم باید بگوییم این پروژهها
ب��ه دلیل كمب��ود منابع مالی و یا ب��ه دلیل عدم
جامعنگری درخصوص ساخت آن مثل مسكن مهر
ناتمام مانده اس��ت .در خصوص واحدهای مسكن
مهر باید گفت كه زیر س��اختهای آن در بخش
خدم��ات ،آب ،ب��رق و گاز و راه و ...قبال بهخوبی
پیش بینی نش��ده و این عدم جامع نگری موجب

ش��د كه آنها ناتمام بماند و حتی با اقبال كسانی
كه قبال پیش پرداخت داشتهاند مواجه نشود .وی
اف��زود :در نتیجه اگر از ای��ن منظر بخواهیم نگاه
كنیم در كوتاه مدت هی��چ اتفاق خاصی نخواهد
افت��اد .وكیلی گف��ت :افزایش قیمت مس��كن در
میان مدت میتواند عاملی برای رونق بازار مسكن
باش��د ولی در كوتاه مدت چنین نیست .البته این
افزایش قیمت ،فقط به نفع بخش داللی اس��ت و
تنه��ا دالالن از آن س��ود میبرند و همان طور كه
گفتم در كوتاه مدت ،رونقی در بخش انبوه سازی
رخ نخواهد داد .تكمیل پروژههای انبوه سازی یك
بازه زمانی  2ساله زمان میبرد زیرا هنوز دولت با
كمبود منابع مالی مواجه است.
رونق به قیمت تورم

از س��وی دیگر یک عضو هیئ��ت نمایندگان اتاق
بازرگان��ی تهران گف��ت«:در صنعت س��اختمان
میل به س��اخت کمتر ش��ده ،به همین دلیل باید
روشهایی ایجاد کنیم که برای مسکنهای موجود
گردش ایجاد شود».محمد رضا زهره وندی ،عضو
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با

تكمیل پروژههای
انبوهسازی یك بازه
زمانی 2ساله زمان
میبرد زیرا هنوز
دولت با كمبود منابع
مالی مواجه است
آسانس��ور داش��تیم و همچنان ب��االی 90درصد
س��اختمانهای جدید کشور آسانسور نیاز دارند».
زهره وندی با بیان اینکه یک��ی از دالیل رکود در
صنعت س��اختمان کاهش میل به س��اخت است،
خاطرنش��ان کرد« :باید روشهای��ی ایجاد کنیم
که برای مس��کنهای موجود گردش ایجاد شود.
درواقع شرایط بازار مسکن به گونهای است که فنر
آن فشرده شده و حتی به قیمت تورمی هم ممکن
اس��ت این آزادش��دن فنر ایجاد کند ،باید در این
بخش گردش ایجاد شود».

تحویل  ۱۲۴هزار واحد مسکنمهر تا پایان امسال
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد :از مجموع واحدهای مسکن مهر
 ۱۲۴هزار واحد باقی مانده که امس��ال با تالش مضاعف دستگاههای ذیربط
افتتاح خواهند شد.احمد اصغری مهرآبادی در حاشیه مراسم تحویل و افتتاح
 ۱۱۷۵مس��کن مهر در شهر جدید پردیس در گفتگو با پایگاه خبری وزارت
راه و شهرس��ازی عنوان کرد :از مجموع واحدهای مس��کن مهر ،ساخت یک
میلیون و  ۹۴۲هزار واحد به اتمام رسیده و یک میلیون و  ۸۳۳واحد افتتاح
شده است ۱۲۴ .هزار واحد باقی مانده که امسال با تالش مضاعف دستگاهها
و نهادهای ذیربط افتتاح و تحویل داده خواهد شد.اصغری مهرآبادی با بیان

مرکز آمار اتحادیه اروپا اعالم کرد

ایتالیا شریک اول تجاری ایران در منطقه یورو

ایتالیا در سه ماهه نخست سال جاری میالدی
()2017ش��ریک اول تجاری جمهوری اسالمی
ایران در میان کش��ورهای عض��و اتحادیه اروپا
ش��د.به گزارش ایرنا ،مرکز آم��ار اتحادیه اروپا
اعالم کرد که حجم مبادالت میان ایران و ایتالیا
در س��ه ماهه نخس��ت  2017به یک میلیارد و
 200میلیون یورو رسیده است که از این میزان
 800میلیون ی��ورو مربوط به ص��ادرات ایران
ب��ه ایتالیا و  400میلیون ی��ورو واردات ایران از
این کشور میشود.بر اساس این آمار ،ایتالیا در
میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،شریک اول
تجاری ایران است و کشورهای فرانسه و آلمان
به ترتیب درمکانهای دوم و سوم قرار گرفته اند.
حجم مبادالت ایران و اتحادیه اروپا در دو سال
گذشته به سرعت رشد کرده و به وی ِژه مبادالت
ایران وایتالیا طی این مدت با 200درصد رشد
همراه بوده است .در 10سال اخیر در مبادالت
دوجانبه میان ایران و ایتالیا ،تراز مثبت تجاری
هم��واره به نفع ایتالیا بود در حالی که اکنون و
در س��ه ماهه اول س��ال 2017این تراز به سود
ایران مثبت شده است و روند کنونی ادامه پیدا
میکند.حجم مبادالت ایران و ایتالیا در س��ال
 2015میالدی یک میلیارد و 700میلیون یورو

خبرآنالین،با طرح پیشنهادی برای از بین رفتن رکود
مس��کن اظهارداشت«:مشکل مسکن ،چندوجهی
است؛یک وجه آن تولید ساختمان و تولید مصالح
اس��ت و بخ��ش دیگر به س��طح درآم��دی مردم
و توانای��ی در خرید مرتبط اس��ت ».وی با اش��اره
به تصمیم دولت برای افزایش وامهای مس��کن و
مدت زمان بازپرداخت آن،عنوان کرد« :مقدار وام
در کالن ش��هرها با شهرهای کوچک باید تفاوتی
داشته باش��د ،با وامهای  80الی  100میلیون که
وجود دارد اکثرا شهرس��تانها و شهرها میتوانند
در بازار حرکتی داش��ته باش��ند اما در کالنشهر
ب��ا این وام نمیت��وان کاری کرد و باید تجدیدنظر
برای کالن شهرهایی مانند تهران ،مشهد ،اصفهان
و غیره ش��ود».زهره وندی با بی��ان اینکه رونق در
مس��کن مس��تقیم از می��زان درآمد م��ردم تاثیر
میپذیرد،یادآورش��د «:اگر در زمینه اش��تغالزایی
موفق باش��یم در زمینه مسکن نیز موفق خواهیم
ب��ود» .وی عنوان کرد«:هرچن��د در زمینه مصالح
ساختمانی و فوالد رشد خوبی داشتیم ،ولی رشدی
نبوده که در مس��کن تاثیری بگذارد .در س��ال95
در صنعت س��اختمان 36 ،الی 37هزار دس��تگاه

بود که از این میزان 500میلیون یورو صادرات
ایران به ایتالیا و مابقی مربوط به واردات ایران از
این کشوربود.برای صنایع اروپایی که مشتاقانه
در پی یافتن بازارهای جدیدی هس��تند ،ایران
به مثابه یک فرصت طالیی است.تا سال گذشته
میالدی ایتالیا پس از آلمان شریک دوم تجاری
ایران در اروپا بود.در سال 2011مبادالت تجاری
بین ایران و ایتالیا از مرز تاریخی 7میلیارد یورو
گذشت و پس از اعمال تحریمها در سال ،2013
به یک میلیارد و 200میلیون یورو سقوط کرد.
به گزارش اتاق بازرگانی ایتالیا – ایران ،س��طح
مبادالت بین دو کش��ور بار دیگر روبه افزایش
گذاشته و در س��ال 2015از مرز یکمیلیارد و
600میلیون یورو عبور کرد.

اینکه در شهر جدید پردیس ساخت  ۵۰هزار واحد از مجموع  ۸۲هزار واحد
مسکن مهر به پایان رسیده ،گفت :نیمه اول خرداد  ۳۰۰۰واحد دیگر دراین
شهر افتتاح میشود و به مرور در فواصل زمانی مرتب شاهد افتتاح واحدهای
مس��کن مهر پردیس خواهی��م بود.قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در امور
مس��کن مهر همچنین عنوان کرد :دولت برای اتمام پروژههای مسکن مهر
در مجم��وع  ۵۵هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان وام بانک مس��کن درنظر گرفته
که حدود  ۴۸هزار میلیارد تومان آن پرداخت ش��ده که با احتساب وام سایر
بانکها  ۵۰هزار میلیارد تومان میشود.

نخستین مدیرعامل فرابورس ایران:

بازار سرمایه نیازمند ابزارهای دوگانه است

یک کارش��ناس بازار س��رمایه گف��ت :در حوزه
توس��عه ابزارهای مالی بازار سرمایه روند خوبی
دارد ،در حال حاضر ابزارهای مالی مانند س��هام،
اوراق مش��ارکت ،اوراق صکوک و امثال این ابزار
در بازار س��رمایه خوب و موف��ق عمل کرده اند.
به گ��زارش ایلنا ،مصطفی امید قائمی ،با تاکید
بر اینکه صندوقهای س��رمایه گذاری پیشرفت
خوبی در این سالها داشته اند ،گفت :صندوقهای
سرمایهگذاری در همین مدت کوتاه توانستند در
میان سرمایهگذاران جا باز کنند اما هنوز برای نفوذ
و شناساندن این ابزار در میان عموم مردم زمان نیاز
است .نخستین مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره
به اینکه در حال حاضر بازار سرمایه برای افزایش
جذابیت به ابزارهای جدید نیازمند است ،اظهار
داشت :هم اکنون بازار سرمایه نیازمند ابزارهای
دوگانه است .ابزارهای جدیدی که عملکردشان
بین اوراق مشارکت و سهام باشد به عنوان مثال
اوراق مش��ارکت قابل تبدیل یا س��هام ممتاز.به
گفته امید قائمی ابزاره��ای دوگانه جان تازهای
به بازار س��رمایه میدهند و باعث حرکت مثبت
بازار میش��وند؛ چراکه ب��ا ورود چنین ابزارهایی
با کاربردهای دوگانه ،مخاطبین ریس��ک گریز و
ریسک پذیر جذب بازار میشوند.وی با تاکید بر

اینک��ه در حال حاضر زمان ورود ابزارهای جدید
برای تعیین مسیری جدید در بازار سرمایه است،
افزود :ورود ابزارهای دوگانه میتواند موجب جذب
مخاطبین جدید به بازار سرمایه شود.وی درباره
بازنگری ریزس��اختارهای بازار س��رمایه و حذف
برخی محدودیتهای قانونی گفت :در حال حاضر
شرکتهای س��رمایه گذاری به صورت اختیاری
میتوانن��د  EPSاعالم کنن��د اما به این موضوع
عمل نمیکنند و برای س��رمایه گذار نیز امکان
محاسبه سود وجود ندارد.وی معتقد است اگر قرار
بر اختیاری کردن اعالم پیش بینی سود باشد باید
ش��رکتهای حاضر در بازار سرمایه صورتهای
مالی خود را بر اساس استانداردهای  IFRSتهیه
کنند تا سرمایه گذار بتواند با بررسی صورتهای
مالی پیش بینی س��ود شرکت را محاسبه کند.
امیدقائمی با تاکید بر اینکه برای اختیاری کردن
اعالم پیش بینی س��ود باید حداکثر ش��فافیت
در صورتهای مالی شرکتها اعمال شود ،افزود:
با ش��فاف ش��دن صورتهای مالی سرمایهگذار
میتواند اقدام به محاسبه س��ود و زیان شرکت
کند و در این شرایط اختیاری کردن اعالم EPS
میتواند در جهت شفاف س��ازی بازار سرمایه و
بهنفع سرمایه گذار باشد.

رئیس کل بانک مرکزی:

بازار ارز در وضعیت باثبات و پایدار قرار دارد

آفتاب یزد -گروه اقتصادی :رئیس کل بانک
مرک��زی در متنی که در تلگرام منتش��ر کرد با
تاکید بر ثبات بازار ارز از ش��ایعه پراکنی درباره
افزای��ش قیم��ت ارز بعد از انتخابات به ش��دت
انتق��اد کرد.رئیس کل بان��ک مرکزی با انتقاد از
کسانی که قصد داشتند در روزهای اخیر با طرح
القای احتمال افزای��ش نرخ ارز پس از انتخابات
ریاس��ت جمهوری ،بازار ارز را دستخوش نوسان
کنند ،نوشت:خوش��بختانه بازار ارز از وضعیت با
ثبات و پایداری برخوردار است و اینگونه القائات
در ش��رایط و وضعیت با ثبات آن تغییری ایجاد
نمیکند«.ولی اله س��یف» شامگاه پنجشنبه در
کان��ال تلگرامی خود نوش��ت :در روزهای اخیر
برخی تالش میکنند با شایعه پراکنی در جامعه،
اینگون��ه به مردم القا کنند ک��ه بعد از انتخابات
قیمت ارز افزایش خواهد یافت.متاسفانه این افراد
در تعقیب مطامع و اهداف سیاسی خود ،ثبات و

آرامش اقتصاد را که ذینفع آن آحاد جامعه بوده
و صیان��ت از آن مورد تاکید مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) اس��ت را نشانه گرفته اند.سیف
افزود:این افراد نمیتوانند موفقیتهای دولت را
در ثب��ات و آرامش اقتصاد و ب��ازار ارز ببینند و
حاال که نمیتوانند این حقیقت و دستاورد مهم
دولت را انکار نمایند ،با شایعه پراکنی میخواهند
ب��ه ذهن مردم اینگونه الق��ا کنند که قیمت ارز
بع��د از انتخابات افزایش خواه��د یافت تا از این
طریق بازار را دچار س��فته بازی و عدم تعادل و
نوسان کنند.خوش��بختانه بازار ارز از وضعیت با
ثبات و پایداری برخوردار است و اینگونه القائات
در ش��رایط و وضعیت با ثبات آن تغییری ایجاد
نمیکند.رئیس کل بان��ک مرکزی ادامه داد :در
ش��رایط موجود هیچ عاملی نمیتواند تاثیر مهم
و معنی داری در ش��رایط با ثبات بازار ارز داشته
باش��د و اگر قرار باشد تزلزلی در ثبات و آرامش

این بازار ایجاد ش��ود در روزهای هیجانی قبل از
انتخاب��ات قاعدتا زمینه بروز بیش��تری دارد که
خوشبختانه در همین روزها نیز مانند سالهای
اخیر شاهد استمرار آرامش و ثبات در اقتصاد و
بازار هستیم.سیف در این یادداشت آورده است:
رویکرد حرفهای بانک مرکزی و توجه به مبانی و
مفاهیم اقتصاد مقاومتی موجب پایداری آرامش
و ثبات مثال زدن��ی در اقتصاد و بازار ارز (حتی
پس از افت شدید قیمت نفت در سالهای اخیر)
ش��ده و به دس��تاوردی مهم و غیر قابل انکار در
اقتصاد کشور مبدل گردیده است .بانک مرکزی
به عنوان متولی قانون��ی بازار ارز در آینده نیز با
استمرار رویکرد حرفهای خود مقتدرانه از ثبات و
آرامش این بازار دفاع خواهد کرد و به مردم عزیز
اعالم میدارد که در این خصوص جای هیچگونه
نگران��ی نیس��ت و هموطن��ان به این ش��ایعات
بیاساس توجهی نکنند.

