
كارگرانفاقدبيمههمبستهحمايتيميگيرند
مش�اور رئي�س س�ازمان برنام�ه و بودج�ه ب�ا بي�ان اينك�ه 
بس�ته حمايت�ي دول�ت ش�امل ح�ال كارگ�ران فاق�د بيم�ه 
تأمي�ن اجتماع�ي ه�م مي ش�ود، گفت: اكن�ون زم�ان دريافت 
بس�ته حمايتي دول�ت براي كارگ�ران بيمه اي اس�ت و ب�ه نوبت 
جل�و م�ي رود و اف�راد فاقد بيم�ه ني�ز اي�ن بس�ته  را مي گيرند. 
به گزارش »تس��نيم«، ابوذر نديمي، مش��اور رئيس س��ازمان برنامه و 
بودجه در خصوص انتقاداتي كه به واريز نش��دن بسته حمايتي دولت 
به حساب كارگران فاقد بيمه وجود دارد، به راديو گفت: گروه هايي كه 
شامل بسته هاي حمايتي دولت هستند كارگران، مددجويان، كارمندان 
دولت،  بازنشستگان دولتي، لشگري و ساير صندوق ها، رانندگان، اقشار 
روستايي و فاقد بيمه اي ها هستند كه اكنون زمان دريافت بسته حمايتي 
دولت براي كارگران بيمه اي است و به نوبت جلو مي رود و افراد فاقد بيمه 
نيز از اين بسته ها بهره مند خواهند شد. وي با بيان اينكه اكنون بيش از 
900 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان در كشور پرداخت مي شود، گفت: 
پرداخت اين بس��ته ها به جهت فشاري است كه امس��ال بر مردم وارد 
شده است كه پرداخت آن مقداري پر رنگ تر شده است. نديمي در پاسخ 
به انتقاداتي كه پيرامون مبلغ در نظر گرفته شده وجود دارد و فقط براي 
7 ميليون نفر در نظر گرفته شده است، گفت: اعطاي بسته حمايتي دولت 
بخشي از اقدامات دولت براي كمك به وضعيت اقتصادي مردم است و 

مواردي ديگر چون افزايش حقوق و يارانه ها نيز وجود دارد. 
........................................................................................................................

پلمب۱۱۰فروشگاهقاچاقپوشاك
تاروزدوشنبه

س�خنگوي س�تاد مب�ارزه ب�ا قاچ�اق كاال و ارز گفت:ط�ي س�ه 
روز آين�ده يعن�ي ت�ا انته�اي روز دوش�نبه اول بهم�ن م�اه 
هم�ه كااله�اي ۱۱۰فروش�گاه پوش�اك احص�ا ش�ده توس�ط 
س�تاد جم�ع آوري و تابل�وي آنه�ا پايي�ن كش�يده مي ش�ود. 
به گ��زارش خبرگزاري ص��دا و س��يما، حميدرض��ا دهقاني نيا گفت: 
اس��تانداري مصوبه اي درباره طرح جلوگيري از عرضه پوشاك قاچاق 
داشت كه برداشت هاي متفاوتي از آن صورت گرفته بود و اين برداشت ها 
از ديد بيرون��ي اين طور ب��ه نظر مي رس��يد كه مانع تراش��ي صورت 
گرفته است. وي افزود: از نظر ستاد، اين برداشت از مصوبه استانداري 
تنها نياز به هماهنگي هاي بيش��تر داش��ت كه اين هماهنگي ها امروز 
با حضور آقاي دين پرس��ت، معاون وزيركش��ور،ديگر مس��ئوالن اين 

حوزه،توليدكنندگان و معاون استانداري انجام شد. 
س��خنگوي س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز تأكيد كرد: در اين جلسه 
مصوب شد كه با محوريت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين 
اتحاديه مربوط ظرف س��ه روز آينده يعني تا انتهاي روز دوشنبه اول 
بهمن ماه همه كاالهاي ۱۱0 فروشگاه پوشاك احصا شده توسط ستاد 

جمع آوري و تابلوي آنها پايين كشيده شود.  
........................................................................................................................

تداومعرضهنفتخامدربورسانرژي
نيازمندحمايتاست

مدي�ر عام�ل ب�ورس ان�رژي گف�ت: حماي�ت و نظ�م در عرضه 
و ت�داوم حج�م مش�خصي از نف�ت خ�ام در ب�ورس ان�رژي 
مي توان�د ب�ه اطمين�ان كاف�ي خري�داران منج�ر ش�ود. 
به گزارش »جوان«، سيدعلي حسيني در كارگاه آشنايي با معامالت 
هيدروكربوري در بورس انرژي با بيان اين مطلب افزود: با عرضه اخير 
نفت خام در بورس انرژي، طالي س��ياه به مي��ان جامعه آمده و حتي 

حضور خبرگزاري هاي بين المللي را در اين حوزه شاهد بوديم. 
حسيني خاطرنشان كرد: روند رو به رشد توسعه بورس انرژي و تداوم 
عرضه محصوالت نفت��ي در اين بازار موجب مي ش��ود تا به تناس��ب 

اقدام هاي مختلف، تعامل با رسانه ها نيز افزايش يابد. 
به گفته وي، موضوع تدوين نقشه راه مشخص براي عرضه محصوالت 
نفتي ايران در بورس در حالي توسط شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
قواي سه گانه دنبال مي شود كه در مجلس با تنظيم پيشنهادها و ايفاي 
نقش پررنگ بورس انرژي تالش ش��ده تا در بودجه سال آينده كشور 
برنامه عرضه هاي منظم و متداوم با حجم مشخصي به منظور اطمينان 
دادن ب��ه خريداران تبيين و تصويب ش��ود. مديرعام��ل بورس انرژي 
به طرح پيش��نهادها براي توس��عه بازار برق در بودجه سال 98 كشور 
اش��اره كرد و گفت: كميته انرژي مجلس در اين زمينه خواستار ارائه 
گزارش هاي سه ماهه از وزارت نيرو شده و مي توان اميدوار بود كه بازار 
برق به تدريج به سمت آزادسازي قيمت ها گام بردارد. حسيني بر اهميت 
راهبردي نفت در بورس تأكيد كرد و افزود: جايگاه راهبردي بورس نفت 
در كنار منافع اقتصادي كشور مي تواند پيوند ايران را با منطقه خاورميانه 

افزايش دهد و در كنار آن تعامالت را افزايش داد. 
........................................................................................................................

نيازيبهوارداتسيبوكيوينداريم
عضو هيئت مدي�ره اتحاديه باغداران با بي�ان اينكه نه تنها نيازي 
به واردات س�يب نيس�ت، بلكه اين ميوه بايد صادر ش�ود، گفت: 
صادرات كيوي نس�بت به س�ال قبل تقريبًا دو برابر شده اس�ت. 
به گزارش »مهر«، مجتبي ش��ادلو با بيان اينكه مباحث مطرح ش��ده 
درباره كمبود سيب درختي و كيوي براي ش��ب عيد و نياز به واردات 
اين محصوالت صحت ندارد، افزود:توليد سيب درختي نسبت به سال 
گذشته حدود ٣0 تا ٤0 درصد كاهش داشته با اين حال همچنان بيش 
از ٤0 درصد محصول مازاد بر نياز داريم كه بايد صادر كنيم. وي با اشاره 
به اينكه سال گذشته به خاطر توليد زياد، قيمت سيب درختي بسيار 
كاهش يافت، گفت: امسال هم هزينه تمام شده توليد بسيار باال رفته و 
هم جو رواني ناشي از سرمازدگي بر شرايط بازار بي تأثير نبوده است كه 
البته اين جو واقعي نيست. اين فعال بخش خصوصي با بيان اينكه ميوه 
بيشتر از چيزي كه دولت نياز دارد، آماده تحويل به مسئوالن است، ادامه 
داد: البته دولت براي خريد دس��تورالعمل خاصي دارد كه محصوالت 
تحويلي بايد در همان چارچوب باش��ند. ش��ادلو در بخش ديگري از 
س��خنان خود با بيان اينكه امس��ال صادرات كيوي به دليل وضعيت 
بازارهاي هدف، ش��رايط بازار ارز و. . . حدوداً دو برابر سال گذشته بود، 

گفت: توليد اين ميوه حدود ٢0 درصد افت داشته است.
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در حالي كه هنوز 

جعفر   تكبيري
  گزارش   یک

چش��م ه�ا ب�ه 
قيمت هاي جديد 
خودروهاي توليد داخل كه ش�نبه گذش�ته 
اعالم شده بود، عادت نكرده اند،  سايپا در يك 
اقدام ش�بانه بار ديگر قيم�ت خودروهاي پر 
تي�راژ خ�ود را افزاي�ش داد، ت�ا ش�گفتانه 
خري�داران را بيش از ه�ر زمان ديگ�ر كند. 
درست شنبه هفته گذش��ته بود كه سرانجام پس 
از كش و قوس هاي فراوان چند ماهه در خصوص 
قيمت خودرو كه باعث كاهش ش��ديد عرضه اين 
كاال به ب��ازار ش��ده بود، دولت و خودروس��ازان به 
توافقي در خص��وص افزايش قيم��ت محصوالت 
دس��ت پيدا كردند. اين توافق در شرايطي حاصل 
شد كه خودروسازان موظف شدند بالفاصله پس 
از اين افزايش قيمت، خط��وط توليد خود را فعال 
و خألهاي به وج��ود آمده در ب��ازار را پر كنند، اما 
قيمت هاي جديد تنها چند روز دوام آوردند و كمتر 
از يك هفته پس از اين افزايش، ش��ركت سايپا به 
صورت ش��بانه قيمت محصوالت پر تيراژ خود را 
بار ديگر افزايش داد. مطابق اعالم جديد ش��ركت 
سايپا قيمت پرايد ۱۱۱ از ٢9 ميليون و 5٢5 هزار 
تومان به ٣6 ميلي��ون ۱00 هزار توم��ان افزايش 
يافت. همچنين قيمت پرايد ۱٣٢ از ٢8 ميليون و 
765 هزار تومان به ٣٤ ميليون و ٢00 هزار تومان 
و پرايد ۱5۱ از ٣0 ميلي��ون و ٤٢5 هزار تومان به 

٣٤ميليون و ٢00 هزار تومان رسيده است. 
قيمت تيبا sx هم در قيمت گذاري جديد شركت 
سايپا از ٣5 ميليون 765 هزار تومان به ٣9 ميليون 
و ٤٢5 هزار توم��ان و تيبا ٢ با رين��گ فوالدي از 
٣9 ميلي��ون و ۱65 هزار تومان ب��ه ٤٢ ميليون و 
٢75 هزار تومان افزايش يافته است. عالوه بر اين، 
مطابق اين ليست جديد، قيمت كوئيك گيربكس 
دستي ساده از ٤٢ ميليون و 550 هزار تومان به ٤6 
ميليون تومان و ساينا رينگ فوالدي از ٣9 ميليون 
8٤0 هزار تومان به ٤٤ ميليون ۱75 هزار تومان 

افزايش پيدا كرده است. 
   قيمت خودرو 7 نرخي مي شود

اما ايجاد تالطم در بازار خودرو كه به نظر مي رسد 
منشأ اصلي آن نه دالالن و واسطه گران، بلكه خود 
خودروسازان هستند و باعث ش��ده كه هم اكنون 
چندين نوع نرخ گ��ذاري روي خودروها داش��ته 
باش��يم. بر اين اس��اس، نرخ اول خودرو مربوط به 
قيمت هاي گذشته و قبل از افزايش رسمي است. 
اين نرخ مختص كساني اس��ت كه جهت دريافت 
خودرو خود تكميل وجه انجام داده بودند و قيمت 
قطعي در قراردادشان ذكر شده است، اما با توجه به 
شرايط خاص بازار، خودرو س��از از تحويل خودرو 
امتناع كرد و ترجيح داد تا زمان افزايش رس��مي 

قيمت خودرو، به اين دس��ته از مشتريان جريمه 
تأخير پرداخت كند. نرخ دوم مربوط به نرخ موقع 
ثبت نام است. بر اين اساس متقاضيان خريد خودرو 
در ش��رايطي پول خود را به خودروسازان داده اند 
كه آنان در هنگام ثبت نام وعده هايي در خصوص 
قيمت تمام شده خودرو به متقاضيان داده بودند، اما 
هم اكنون با اين نرخ امكان واگذاري خودرو وجود 
ندارد و بيشتر يك قيمت ذهني است كه خريداران 

با آن چند ماه زندگي كرده اند. 
ن��رخ س��وم مرب��وط ب��ه قيمت ه��اي يارانه اي 
خودروسازان است كه هفته پيش سرانجام افزايش 
پيدا كرد. گفته مي شود اين نرخ ها براي اين اعالم 
شد كه تعداد منصرفان ثبت نام كننده را زياد كند. 
اين دسته از متقاضيان در روزهاي اخير اعتراض 
خود را حتي تا دم در وزارتخانه برده اند، اما درهر 
صورت اين نرخ اندك��ي از بازار و نرخ 5 درصد زير 
قيمت اعالمي ش��ركت هاي خودرو سازي كمتر 
اس��ت. نرخ چهارم مربوط به افزايش قيمت هاي 

يارانه  اي اس��ت كه پنج شنبه ش��ب توسط سايپا 
اعمال شد و همان قيمت 5 درصد زير قيمت بازار را 
بار ديگر افزايش دادند تا بتوانند با اين كار نرخ بازار 
را باالتر ببرند. پنجمين نرخ شامل قيمتي است كه 
دالال ن و فروش��ندگان خود اعالم مي كنند. اين 
نرخ همان نرخ موس��وم به نرخ بازار است. بديهي 
است با اعالم نرخ هاي جديد سايپا اين نرخ احتماالً 
باال تر خواهد رفت و به همين بهانه دوباره نرخ هاي 

خودروسازان نيز باالتر خواهد رفت. 
در نهايت ن��رخ هفتم نيز مربوط به قيمتي اس��ت 
كه مصرف كنن��ده نهايي از حاص��ل جمع قيمت 
بازار و هزينه هايي اس��ت كه براي رفع مش��كالت 
فني و افزودن لوازمي مانند زه بغل پرايد يا سيني 
زير خودروه��اي برليانس و فعال ك��ردن مانيتور 

مي پردازد، تعيين مي شود. 
   آيا سازمان حمايت وارد مي شود؟

اما اي��ن افزايش روزان��ه قيمت خودرو توس��ط 
خودروس��ازان در ش��رايطي صورت مي گيرد كه 

چندي پيش عباس تابش، رئيس سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان عنوان كرده كه 
رعايت حقوق مصرف كننده موردنظر اين سازمان 
اس��ت. وي مي گويد: »س��ازمان حمايت خود را 
مكلف به حفظ حق و حقوق مشترياني مي داند كه 
شاهد تغييرات قيمتي دور از انتظار در زمان موعد 

تحويل نسبت به زمان ثبت نام بودند.«
حال بايد ديد كه آيا اين س��ازمان حاضر اس��ت بر 
اس��اس اين ادعاي خود موضوع افزايش چندباره 
قيمت خودرو توس��ط خودروس��ازان را پيگيري 

كند يا خير؟
  خودروس�ازان ام�وال م�ردم را غ�ارت 

مي كنند
در همين حال امير خجسته، عضو هيئت رئيسه 
كميسيون اصل نود مجلس روز گذشته، با تأكيد بر 
اينكه افزايش قيمت خودروهاي پيش فروش شده 
غيرقانوني اس��ت، گفت: خودروسازي به معضلي 
براي كش��ور تبديل شده اس��ت و ب��ه علت عدم 
شفافيت در قراردادهاي پيش فروش شده آسيب 
بسياري به مردم تحميل شد. نماينده مردم همدان 
در مجلس  شوراي اسالمي با انتقاد از رفتار برخي 
خودروسازان افزود: برخي از آنها نه تنها اموال مردم 
را به غارت مي برند، بلكه با رفتار گستاخانه خود به 

خريداران نيز بي احترامي مي كنند. 
وي با انتق��اد از مصوبه تنظيم ب��ازار مبني بر نحوه 
قيمت گذاري خودروهاي پيش فروش شده، اظهار 
كرد: ش��ركت هاي خودروس��ازي بايد به تعهدات 
خ��ود عمل كنن��د آنه��ا نمي توانن��د خودروهاي 
پيش فروش شده پيش از ش��هريور ماه را به قيمت 
قبلي و پس از شهريور را با قيمت هاي جديد به مردم 
تحويل دهند. خجس��ته با انتقاد از برخي از خبرها 
مبني بر قيمت گذاري خودرو 5 درصد زير قيمت بازار 
خاطرنشان كرد: نبايد اين سياست اجرا شود؛ چراكه 
قيمت خودرو در بازار توس��ط دالالن و افرادي كه 
مي توانند به راحتي سوءاس��تفاده كنند، مشخص 
مي شود. عضو هيئت رئيس��ه كميسيون اصل نود 
مجلس پيش��نهاد داد: قيمت خودرو بايد حداكثر 
5 تا ۱0 درصد باالتر از قيمت تمام ش��ده مشخص 
ش��ود. وي با انتقاد از ش��روع مج��دد پيش فروش 
خودرو توسط ش��ركت هاي خودروس��ازي تأكيد 
كرد: در حالي كه اين ش��ركت ها به تعهدات قبلي 
خود عمل نكرده اند، چگونه مي توانند مجدد خودرو 

پيش فروش كنند. 
عضو هيئت رئيس��ه كميس��يون اصل نود مجلس 
در پاي��ان تأكي��د ك��رد: در صورتي ك��ه موضوع 
پيش فروش ه��ا، قيمت و وضعيت ب��ازار خودرو به 
درستي ساماندهي نش��ود و وزير صنعت، معدن و 
تجارت به اين موضوع ورود نكند، استيضاح رحماني 

كليد مي خورد.

اكراننرخششمخودروهادرتاريکيشب!

خنجرعقبماندگيبازارسرمايه
برپيکرهنظامبانکي

يكي از داليل كوچك بودن بازار س��رمايه ايران و همچنين س��هم اندك 
اين بازار در تأمين مالي اقتصاد، عدم ش��فافيت است. در اين بين به لطف 
عقب ماندگي كيفي و كمي بازار س��رمايه، نظام بانكي ايران سال ها است 
كه بايد س��هم 70تا 80 درصدي تأمين مالي بخش هاي مختلف اقتصاد 
ايران را به دوش بكشد. تحت چنين ش��رايطي از طرفي فعاالن اقتصادي 
از سودهاي ساالنه تسهيالت با ٢0 درصد در س��ال گاليه دارند، از طرف 
ديگر خود بانك ها نيز بعد از پرداخت س��ودهاي علي الحس��اب تضمين 
شده به سپرده گذاران در زمان حساب و كتاب دخل و خرج مي فهمند كه 
نتوانسته اند به اندازه سود پرداختي علي الحساب به سپرده هاي بلندمدت، 
سود ايجاد كنند در اين ميان سپرده گذاران به عنوان مالكان بانك ها بازنده 
اين عمليات و فرايند مي شوند و مشتريان بانك ها برنده اين فرايند البته به 
شرط آنكه سود پرداختي به سپرده ها از پس تورم و كاهش ارزش پول برآيد. 
در اثر چنين فرايند و عمليات نظام بانكي نيز بانك ها به شكل جبري كفايت 
سرمايه و مديريت خود را نيز فداي مشتريان خود مي كنند، مشترياني كه 
با بانك ها عهد اخوت نبسته اند و هر آن احتمال دارد منابع خود را به بانكي 
با كفايت مديريت و سرمايه بهتر انتقال دهند، از اين رو پرداخت سود هاي 
علي الحساب تضميني محقق نشده و تحميل بار تأمين مالي به شانه هاي 
نظام بانكي كشور يك خطا به شمار مي رود و بايد براي بهبود وضعيت نظام 
بانكي سهم بازار سرمايه در تأمين مالي را افزايش دهيم، زيرا نقدينگي مازاد 
و پس اندازها بايد در فعاليت هاي مولد اقتصادي قرار بگيرد و در عين حال 
پاي سودو زيان نيز بايستد و تضمين س��ود در بازار سرمايه با شفافيت و 

گزارش دهي مستمر و بهبود گزارشگري مالي محقق مي شود. 
   رهايي از آسيب سودهاي بانكي با توسعه بازار سرمايه 

بنابراين بايد سهم كنوني ۱0 درصدي بازار سرمايه در تأمين مالي بهبود 
يابد و به جاي اينكه امروز شاهد حضور بيش از ۱٤00هزار ميليارد تومان 
در قالب سپرده هاي بلندمدت بانكي باشيم و در رويدادي جالب تر حتي 
مقصد سپرده گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري كه از بورس اوراق بهادار 
مجوز مي گيرند، عموماً بازار پول باشد، بايد شاهد ورود نقدينگي به بازار 
سرمايه و ماندگاري باالي نقدينگي در اين بازار باشيم تا با رشد سهم بازار 
س��رمايه در تأمين مالي از ۱0 درصد كنوني به محدوده ٣0تا ٤0 درصد 
فرصت بهبود و بازسازي نظام بانكي نوين مبتني بر ابزارهاي الكترونيكي و 
رهايي از دارايي هاي غير جاري مازاد فراوان و گاهي سمي و تقويت كفايت 
مديريت و سرمايه نيز فراهم آيد. الزمه توسعه كيفي و كمي بازار سرمايه و 
رهايي از كجروي نظام بانكي شفافيت است، متأسفانه در بعد شفافيت هر 
چند كارهاي ابتدايي چون برگزاري كنفرانس هاي اطالع رساني و سامانه 
تدان و حضور شركت هاي داده پردازي يا رتبه بندي فراهم آمده است،  اما 
امروز باعث سرافكندگي اس��ت كه در گردش آزاد اطالعات و دسترسي 
عامه مردم به داده هاي اقتصادي بخل و قصور صورت گيرد، در شرايطي 
كه گردش آزاد اطالعات اقتصادي مرتبط با بازار سرمايه مي تواند اقتصاد 

ايران را به نظام تأمين مالي منطقي و عاقالنه هدايت كند. 
   اشكال در بارگيري اطالعات از كدال

در حالي كه سامانه اطالع رساني ناشران بازار سرمايه معروف به كدال 
بايد بيش از پيش توس��عه يابد و براي اس��تقبال مردم از بازار سرمايه 
جهت سرمايه گذاري شاهد توسعه روز افزون س��امانه فوق با ابزارها و 
داده هاي اطالعاتي جديد باشيم، متأسفانه بار گذاري داده هاي ناشران 
در اين سامانه گاهي با اشكاالت فراواني همراه شده است، به طوري كه 
اس��تفاده كنندگان از اطالعات و داده هاي فوق نمي توانند نسخه هاي 
پي دي اف الكترونيكي داده ها را دريافت كنند، جالب آنكه عموماً اين 
اتفاق براي گزارش هاي حسابرس قانوني و مس��تقل شركت به همراه 
ياداشت هاي توضيحي مي افتد و يا اينكه پی دی اف ها بسيار ناخوانا است، 
 از اين  رو اين شائبه تقويت شده است كه اش��كال عمدي در كار است تا 

دسترسي به داده هاي برخي از بنگاه ها امكان پذير نباشد. 
هر چند مورد فوق يك ش��ائبه اس��ت و امكان دارد يك خطاي جزئي 
قابل اص��الح و تصحيح باش��د،  ام��ا وقتي كش��وري به دنب��ال جذب 
سرمايه گذاري خارجي است بايد سامانه جامع اطالع رساني ناشران بازار 
سرمايه اش در سطحي باشد كه از سراسر دنيا به زبان هاي مختلف بتوانند 
فرصت هاي سرمايه گذاري در اقتصاد ايران را مشاهده كنند، اما متأسفانه 
هنوز در خود كش��ور بس��ياري از مردم اصاًل نمي دانند بازار سرمايه و 
فرصت هاي سرمايه گذاري اش چيست ؟ قصور در امر بسيار استراتژي و 
مهم اطالع رساني و شفافيت و فرهنگ سازي در بازار سرمايه نتيجه اش 
آن مي شود كه بار تأمين مالي به دوش نظام بانكي كشور باشد و امروز 
بانك ها در برابر انتقاداتي كه بهشان وارد است، حق دارند اين موضع را 
بگيرند كه عقب ماندگي بازار س��رمايه در تأمين مالي اقتصاد اضافه بار 

طاقت فرساي تأمين مالي را بر دوش آنها تحميل كرده است. 
   كدال چيست؟

درباره س��امانه كدال بايد گفت طبق ماده ٢ قانون ب��ازار اوراق بهادار 
جمهوري اس��المي ايران )مصوب آذرماه ۱٣8٤(، »سازمان بورس و 
اوراق بهادار« در راستاي حمايت از حقوق س��رمايه گذاران و با هدف 
ساماندهي، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كارايی اوراق بهادار و 
به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و بر اساس ماده 7 همان قانون، 
اتخاذ تدابير الزم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و 
نيز نظارت بر افشاي اطالعات با اهميت توسط شركت هاي ثبت شده نزد 
»سازمان« بر عهده هيئت مديره اين سازمان مي باشد. در اين خصوص 
سامانه يكپارچه گردآوري، نظارت و انتش��ار الكترونيكي اطالعات به 
نش��اني WWW. CODAL. IR به منظور مكانيزه كردن جمع آوري، 
بررسي و انتشار اطالعات مالي شركت هاي ثبت شده نزد سازمان و ساير 
اشخاصي كه طبق قانون بازار اوراق بهادار ملزم به گزارش اطالعات خود 

هستند، طراحي شده است. 
   فرايند هاي سامانه كدال

فرآيندهاي اصلي س��امانه مواردي چون آماده سازي و ثبت گزارش ها 
به وسيله ناش��ران، دريافت و پذيرش گزارش ها توسط سامانه، ذخيره 
و بازيابي گزارش هاي دريافتي، تحليل و نظارت بر گزارش ها توس��ط 
كارشناسان سازمان، استخراج گزارش هاي متنوع از اطالعات ارسالي 

توسط ناشران، انتشار اطالعات به عموم مي باشد. 
   اهداف سامانه كدال

اهداف اصلي طراحي و به كارگيري اين سامانه نيز تسريع در ارائه اطالعات 
ناشران اوراق بهادار و افشاي عمومي آن، ايجاد ساز و كاري جهت تسهيل 
فرايند تهيه و افش��اي اطالعات، ايجاد س��از و كار هاي بهينه و مناس��ب 
گزارش گيري و گزارش��گري مبتني بر اصول جهاني جه��ت فعاالن بازار 
سرمايه، فراهم آوردن امكان دسترسي آسان استفاده كنندگان به اطالعيه ها، 
فراهم آوردن امكان نظارت مؤثرتر بر نحوه ارائه و افشاي اطالعات، افزايش 
ش��فافيت اطالعاتي از طريق كاهش دوره زماني تهيه تا انتشار اطالعات و 
افزايش دقت در محاسبات و كنترل ها، افزايش هماهنگي واحدهاي درون 
سازماني و برون سازماني و ارتقاي سطح اطالع رساني اعالم شده است. در 
پايان با توجه به اينكه 50 تا 60 هزار ميليارد تومان از دارايي هاي 50 ميليون 
مشمول سهام عدالت تحت قالب شركت هاي سرمايه گذاري استان هاي 
مختلف در كشور قرار دارد و در عين حال مجلس شوراي اسالمي در بررسي 
بنگاه هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات وابسته به دولت با ۱٢70هزار ميليارد 
تومان با چالش مواجه اس��ت و همچنين صندوق هاي بازنشستگي اعم از 
كشوري، لشكري، سازمان تأمين اجتماعي و بسياري از بنگاه هاي عمومي 
غير دولتي مانند خيريه ها، نهادهاي وقف��ي و بقاع متبركه در بعد انعكاس 
تصوير مالي و بازدهي اي��ن بخش ها براي ذي نفع��ان و ذي ضرران تقريباً 
نامشخص است، سامانه كدال توسعه هر چه بيشتر كيفي و كمي اش حياتي 
است و قواي سه گانه و نهادهاي نظارتي بايد اين امر را به يك تكليف الزام آور 
تبديل كنند، كما اينكه بار گذاري اطالعات بر اساس دستورالعمل ها و برخي 

از قوانين در سامانه نزد سازمان بورس اوراق بهادار يك تكليف است.
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نش�ان  نظره�ا 
مي دهد در درون 
دولت برخي ها سياست  هاي ارزي بانك مركزي 
را براي تسهيل رانت خواري آشنايان و كسان 
و اطرافيان شان زير فشار قرار داده اند و تالش 
مي كنند با از بين بردن استقالل بانك مركزي،  
به منافع خود برسند؛ چيزي كه در اظهارات 
ديروز رئيس كل بانك مركزي نمود يافت. بايد 
پرس�يد اين چه رانت خواران و رانت جوياني 
هس�تند كه  مي توانند عليه تصميمات بانك 
مركزي فضاس�ازي كنن�د. قطعا اي�ن افراد، 
كس�ان ضعيف�ي از خ�ارج دولت نيس�تند.

مخالفت رئيس كل بان��ك مركزي با ت�رخي�ص 
خودروه��اي وارداتي ك��ه پس از ۱6 م��رداد به 
گمرك آمده، حاال باعث ايجاد فش��ار از س��وی 

برخی جريانات خاص به همتی شده است. 
براين اساس، هيئت دولت در ۱6 دي ماه بخشنامه اي 
را با امضاي اسحاق جهانگيري ابالغ كرد كه بر اساس 
آن كل ثبت سفارش هاي قبلي خودرو )اعم از بانكي و 
غيربانكي( لغو مي شود. همچنين خودرو هايي كه تا 
تاريخ ابالغ اين تصويب نامه داراي قبض انبار بوده و با 
رويه بانكي تأمين ارز شده اند، با پرداخت مابه التفاوت 
نرخ ارز دريافتي با نرخ سامانه سنا در روز ترخيص، با 
ثبت سفارش بانكي قابل ترخيص هستند.  اما ۱0 روز 
بعد از ابالغ اين مصوبه، عبدالناصر همتي رئيس كل 
بانك مركزي مخالفت خود را با واردات خودروهايي 
كه بدون انتقال ارز به گمرك رسيده اند، اعالم كرد. 
رئيس كل بانك مركزي با ثبت سفارش و ترخيص 

خودرو هاي وارداتي كه داراي قبض انبار هس��تند، 
بدون انتقال ارز مخالفت كرده و گفته اس��ت دولت 
اجازه ورود بدون انتقال ارز خودرو هاي وارد شده به 
گمركات را از اين تاريخ به بعد نخواهد داد. واردات 
بدون انتقال ارز موجب مي ش��ود منش��أ تأمين ارز 
جهت واردات خودرو مشخص نباشد و اين در حالي 
است كه طي ماه هاي گذش��ته بانك مركزي تمام 
تالش خود را مصروف آن ك��رده كه با حاكم كردن 
نظم بر بازار ارز، حساب دخل و خرج ارزي كشور را 
به دست بگيرد. اين در حالي است كه مصوبه اخير 
هيئت وزي��ران در خصوص ترخي��ص خودرو هاي 
وارداتي بدون انتق��ال ارز، باعث بي نظمي جديدي 
در بازار ارز خواهد شد و به نظر مي رسد كه همتي با 
اين مخالفت عمالً مي خواهد از بروز اين بي نظمي در 
بازار ارز جلوگيري كند. اما اين مخالفت رئيس كل 
بانك مركزي در شرايطي است كه به نظر مي رسد 
همتي از سوي برخي جريان هاي خاص در داخل 
دولت تحت فشار است و اين جريان ها از اين مسير 
به دنبال اخذ رانت  از وي و مخدوش كردن استقالل 
بانك مركزي هس��تند. اين موضوع را مي توان در 
آخرين پست اينستاگرامي رئيس كل بانك مركزي 
نيز مشاهده كرد، جايي كه رئيس كل بانك مركزي 
نوشت: »مردم بزرگوار كشورمان كه در برابر برخي 
سختي ها و مشكالت معيشتي مقاومت مي كنند، 

جوالن رانت جويان و رانت سازان را نمي پذيرند.« 
رئي��س كل بانك مرك��زي در اين يادداش��ت، به 
صورت تلويحي از وجود برخي فشارها عليه وي از 
سوي جريان هاي دولتي پرده بر مي دارد و مدعي 
مي شود: » جنگ اقتصادي عليه مردم ايران كمتر از 

يك جنگ نظامي نيست. دولت امريكا براي جبران 
شكست هايش در صحنه تحريم ها همواره به ابزار 
جنگ رواني و تبليغاتي متوسل مي شود، مردم عزيز 
ايران به خوبي به اين موضوع پي برده اند. بنابراين 
مجموعه تصميم گيران و رسانه ها نيز بايد همسو با 
مردم، برنامه و استراتژي تبليغاتي داشته باشند. در 
شرايط تحريم و فشار اقتصادي، طرح مشكالت و 
اظهار نظر و تحليل خصوصاً از سوي مسؤالن بايد 

در چارچوب استراتژي باشد. 
همتي سپس تصريح كرده اس��ت: » رانت و فساد در 
شرايط تحريم تشديد مي شود مبارزه با رانت و مراقبت 
از فضاهاي نفوذ رانت جويان از مس��ير وضع واصالح 
مقررات، واردات، صادرات، نرخ، سهميه، توزيع و. . . . 
بسيار مهم و ضروري است. مردم بزرگوار كشورمان 
كه در برابر برخي س��ختي ها و مش��كالت معيشتي 
مقاومت مي كنند، جوالن رانت جويان و رانت سازان را 
نمي پذيرند. رسانه ها مي توانند نقش برجسته اي ايفا 

كنند. بانك مركزي نيز در اين مسير مصمم است. «
   مخالفت بانك مركزي، مصداق استقالل 

و مبارزه با فساد است
حال اين موضوع باعث حمايت برخي چهره هاي 
بخش خصوص��ي از همت��ی ش��ده و مجيدرضا 
حريري، ناي��ب رئيس ات��اق بازرگاني مش��ترك 
ايران و چي��ن، اقدام رئي��س كل بانك مركزي در 
مخالفت با ترخيص خودروهاي خارجي در گمرك 
مانده را مصداق بارز استقالل اين بانك و مبارزه با 
فساد دانست و تأكيد كرد كه اين روند بايد تداوم 
داشته باش��د. وي در گفت وگو با »ايرنا« پيرامون 
اين موض��وع اف��زود: »از همه اف��رادي كه ادعاي 

شفافيت، فعاليت اقتصادي سالم و مبارزه با فساد 
دارند، مي خواهم كه در اين زمينه اختالف نظرها را 

كنار گذاشته و از بانك مركزي حمايت كنند. «
عضو اتاق بازرگاني گفت: باتوجه به اينكه دولت از 
تيرماه امسال واردات خودرو را ممنوع كرده بود، 
نبايد از آن تاريخ خودرويي وارد كشور شده باشد. 
وي با بيان اينكه مصوبه اخير دولت قرار بود تكليف 
خودروهاي وارد شده پيش از تيرماه را مشخص 
كند، ادامه داد: بر اين اساس ترخيص خودروهاي 
وارد ش��ده بعد از اين تاريخ، غيرقانوني و در حكم 
تشويق متخلفاني اس��ت كه تخلف خود را بدون 

توجه به قوانين ادامه داده اند. 
وي گفت: با توجه ب��ه اينكه افزاي��ش قيمت ارز و 
ممنوعيت واردات خودرو موجب افزايش ش��ديد 
قيمت ها و ايجاد حاشيه سود زياد براي واردكنندگان 
ش��ده، ترخيص اين خودروها ران��ت بزرگي براي 
واردكنندگان آنها فراهم مي كند كه بانك مركزي 
با اين رانت خواري مقابله كرده است. اين عضو اتاق 
بازرگاني در ادامه يادآور ش��د: اگر قرار باش��د همه 
خودروهاي وارداتي بدون ضوابط مشخص به يكباره 
وارد كشور شوند، از آنجا كه ترخيص خودروهايي كه 
از محل ارز متقاضي تأمين شده اند نياز به پرداخت 
مابه التفاوت به نرخ روز از س��امانه »سنا« به بانك 
است، مي تواند فشار تقاضا بر بازار ارز را تشديد كند و 
بر نرخ ها در بازار اثر بگذارد. نايب رئيس اتاق بازرگاني 
مشترك ايران و چين با يادآوري ممنوعيت واردات 
خودرو تأكيد كرد: ترخيص اين خودروها كمكي به 
تعادل بازار خودرو نمي كند و در عمل به رانتي براي 

تعداد معدودي از واردكنندگان تبديل مي شود.

همتي:مردمجوالنرانتجويانورانتخوارانرانميپذيرند

دكتر ابراهيمى، مديرعامل بانك انصار با معاون 
توسعه مديريت  و جذب  سرمايه معاونت علمى  و 

فناورى رياست جمهورى ديدار كرد. 
از  ابراهيمى مديرعامل و برخى  با حضور دكتر 
معاونان بانك انصار با دكتر دليرى معاون توسعه 
مديريت  و جذب  سرمايه معاونت علمى  و فناورى 
تفاهم  نامه  همراهانشان،  و  جمهورى  رياست  

همكارى  امضاء شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومى وتبليغات، در 

اين نشست پيرامون تأسيس شعبه عامل بانك 
انصار به منظور ارائه خدمات به شركت هاى دانش 
صندوق  محل  از  تسهيالت  پرداخت  و  بنيان 
توسعه ملى به استار تاپ هاى مورد حمايت بانك  

انصار توافق شد.
مقرر     توافق نامه،  اين  مفاد  براساس  همچنين 
صندوق  تشكيل  راستاى  در  طرفين   شد 
صدور  همچنين  انصار،  بانك  گذارى  سرمايه 
ضمانت نامه هاى مربوط به پروژه هاى معرفى 

توسط  تسهيالت  پرداخت  و  بانك  به  شده 
صندوق هاى پژوهش و نوآورى همكارى كنند.

از  استفاده  اهميت  بر  تأكيد  ضمن  طرفين 
 فناورى بالك  چين و ايفاى نقش بانك انصار در 
اين  كه  كردند  توافق  فناورى،  اين  هاى  پروژه 
 بانك به عنوان سرمايه گذار براى مشاركت در 
روى  بر  روستايى  فناورانه  و  نوآورانه  پروژههاى 
معاونت  با  پلتفرم هاى سرمايه گذارى جمعى، 
علمى و فناورى رياست جمهورى همكارى كند.

 ديدار مديرعامل بانك انصار با معاون توسعه مديريت و جذب سرمايه
معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى
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