بانک ،بورس و بیمه
اخبار

رهایی از مشکالت ناشی از تحریمها
با استفاده از پیامرسانهای بانکی
جایگزینسوئیفت

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر ضرورت استفاده از
پیامرسانهای مالی بینالمللی جایگزین سوئیفت گفت :اگر ایران هم
بتواند از این پیامرسانها استفاده کند ،دیگر درگیر مشکالت تحریمی
آمریکا در حوزه مالی و پولی نمیشود.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از فارس ،غالمرضا مصباحی مقدم درباره
راههای کاهش اثرات تحریمهای پولی و مالی آمریکا بر جمهوری اسالمی
ایرانگفت:برایاینمنظورراهکارهایمختلفیوجوددارد،ازجملهاستفاده
از پیامرسانهای مالی بینالمللی جایگزین سوئیفت که درحالحاضر
روسیه ازجمله کشورهایی است که با این کانالها کار میکند .اگر ایران هم
بتواند از آنها استفاده کند ،دیگر درگیر مشکالت تحریمی آمریکا در حوزه
مالی و پولی نمیشود .وی افزود :راهکار بعدی برقراری مبادالت دوجانبه یا
چندجانبه پولی بین ایران و کشورهایی است که بیشترین مراودات تجاری
را با ما دارند ،ازجمله روسیه ،چین ،ترکیه و هند .در این مناسبات حتی
میتوان پول دو کشور را مبنای دادوستد قرار داد .در این صورت  60درصد
از تجارت خارجی ایران تحت پوشش قرار خواهد گرفت و تا حد زیادی
اقتصاد کشور را از کانالهای مالی بینالمللی که زیر سلطه آمریکا است،
بینیاز میکند .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پیگیرینشدن
ایجاد پیمانهای پولی طبق قانون برنامه ششم توسعه از سوی دولت اظهار
داشت :اصوالً تصمیمگیریها در دولت بهروز و بهموقع نیست و بهکندی
پیش میرود .بحث مبادالت دوجانبه با پول دو کشور سالهاست که مطرح
شده ،اما روند خیلی ضعیفی دارد .من نمیدانم علت فرصتسوزی و کندی
در تصمیمگیریهای دولت چیست ،اما اگر بهموقع عمل شود ،نتایج بهتری
بهدست خواهد آمد .مصباحی مقدم درباره ایجاد پیامرسان بانکی مستقل
از سوئیفت در راستای رفع نگرانی کشورهای طرف قرارداد ایران از افشای
ماهیتشان در دوران تحریم بیان کرد :شبکه مستقل از سوئیفت وجود دارد،
اما باید شبکهای باشد که مبادالت مالی بین کشورها را برقرار کند .این
مسألهبهمعنایبرخورداریایرانازیکشبکهمستقلنیست.اگراینشبکه
با کشورهای طرف قرارداد ما مرتبط نباشد ،برای آنها قابلاستفاده نیست.
بااینحال ،من فکر میکنم با وجود کانالهای مالی خارج از نظارت و سلطه
آمریکا ،جای نگرانی برای این کشورها وجود ندارد ،مگر اینکه آنها در
مراوده با ایران مالحظات دیگری داشته باشند.
مدیرعامل بورس تهران پاسخ داد

کدام شرکتها در بازار برتر بورس
پذیرشمیشوند؟

مدیرعامل شرکت بورس تهران درباره تأسیس تابلوی بازار برتر در
بورس تهران گفت :شرکتهایی میتوانند در بازار برتر پذیرش شوند
که حداقل نمره اطالعرسانی آنها کمتر از  ۷۰نباشد .همچنین قرار
است در بازار برتر دامنه نوسان قیمت سهمها افزایش یابد.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا ،علی صحرایی درباره ویژگیهای
بازار برتر که قرار است در بورس رونمایی شود ،اظهار کرد :هیئت
مدیره بورس تهران این پیشنهاد را داده که تابلوی بازار برتر در
بورس رونمایی شود .قرار است در بازار برتر دامنه نوسان قیمت
سهمها افزایش یابد .وی توضیح داد :شرکتهایی که حداقل نمره
اطالعرسانی آنها کمتر از  ۷۰نباشد ،سرمایهشان حداقل یکهزار
میلیارد تومان و سهام شناورشان حداقل  ۲۵درصد باشد یا اینکه
سهام آزاد شناورشان از نظر ریالی یکهزار و  500میلیارد تومان باشد،
میتوانند در این بازار لیست شوند.
صحرایی افزود :با لحاظ گزارشهای حسابرس در صورتهای مالی
شرکتهایی که میتوانند در این بازار لیست شوند ،پیشنهاد به
سازمان بورس ارائه شده است .اخیرا ً این موضع را به سازمان بورس
دادهایم و منتظریم که این موضوع را بررسی کنند.
مدیرعامل شرکت بورس تهران در پاسخ به اینکه آیا قوانین
بازارگردانی این بازار نسبت به دیگر بازارها تفاوتی وجود دارد؟ گفت:
خیر ،اما در این بازار وجود بازارگردان الزامی است.
معاون سازمان بنادر و دریانوردی:

بیمهکشتیهایخارجیرا
پوششمیدهیم

معاون سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه درحالحاضر تردد
کشتیها و شناورها در منطقه تنگه هرمز و خلیج فارس عادی است،
گفت :افزایش قیمت بیمه خطوط کشتیرانی در شرایط تنش عادی
است ،اما شرکتهای ایرانی توان پوشش بحث بیمه خطوط کشیترانی
را دارند .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایلنا ،جلیل اسالمی درباره
آخرین وضعیت تردد خطوط کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیجفارس
پس از توقیف کشتی بریتانیایی بهدلیل نقض برخی از قوانین و
مقررات ،گفت :درحالحاضر شرایط عادی است و سایر کشتیها طبق
برنامه و مسیر و نقشه ،در منطقه در حال ترددند و هیچ مشکل و
تنشی وجود ندارد .عضو هیئتمدیره سازمان بنادر و دریانوردی گفت:
هیچ مشکلی برای سایر ناوگانی که در این محدوده در حال حرکت
هستند ،وجود ندارد .وی درباره افزایش هزینه بیمه کشتیهایی که در
محدوده تنگه هرمز تردد میکنند ،اظهار داشت :در شرایطی که برخی
کشورها بهدنبال تنشزایی در منطقه هستند و از هیچ تالشی برای
برهمزدن آرامش فروگذار نیستند ،این افزایش هزینهها برای پوشش
ریسکهای احتمالی در یک مقطع طبیعی است .معاون سازمان بنادر
و دریانوردی تأکید کرد :البته شرکتهای داخلی و ایرانی توانایی این
را دارند که بحث بیمه کشتیها و شناورهای خارجی را پوشش دهند.

حملهتندوتیزمجددترامپ
به بانک مرکزی آمریکا

دونالد ترامپ در توئیت خود نوشت :در رقابت جهانی پیروز شدیم ،ولی
نه بهلطف فدرال رزرو! بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا ،پس از آنکه
مدیر دفتر منطقهای بانک مرکزی آمریکا در شهر نیویورک احتمال کاهش
گسترده نرخ بهره توسط این نهاد را ضعیف دانست ،زخم کهنه اختالفات
بین کاخ سفید و فدرال رزرو بار دیگر سربازکرد و دونالد ترامپ که تاکنون
بارها و بارها از بانک مرکزی آمریکا و جروم پاول ،رئیس این نهاد بهدلیل
کاهش ندادن نرخ بهره انتقاد کرده است ،در توئیتر بار دیگر حمالت تندی
علیه فدرال رزرو به راه انداخت .رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی که بار دیگر
نگرانیها از تالش وی برای کاهش استقالل بانک مرکزی را تشدید کرده
است ،از فدرال رزرو خواست تا روند افزایشی نرخ بهره را متوقف و معکوس
کند و افزود :آمریکا در رقابت جهانی به سر میبرد و برنده این رقابت شده
است ،اما این پیروزی بهلطف فدرال رزرو بهدست نیامده است .ترامپ در
بخش دیگری از انتقادات خود گفت :مدیران فدرال رزرو بهقدر کافی کار
نکردهاند و سریع هم تصمیم نمیگیرند .میتوانستیم از اینکه االن هستیم
بهتر باشیم .االن این شانس را داریم که ثروت و موفقیت را برای آمریکا
به همراه آوریم .رشد را متوقف نکنید! فقط در سال گذشته بانک مرکزی
آمریکا چهار مرتبه نرخ بهره را کاهش داد ،اما بهنظر میرسد تا  ۱۰روز
دیگر برای نخستینبار در یک دهه اخیر شاهد کاهش نرخ بهره در آمریکا
خواهیم بود .ریکارد کالریدا ،قائممقام رئیس بانک مرکزی آمریکا ،در واکنش
به توئیتهای ترامپ گفت :نیازی نداریم که یک سری اتفاق بد بیفتد تا نرخ
بهره را کاهش دهیم .پیشتر رئیس بانک مرکزی آمریکا با ارسال نامهای به
نمایندگان مجلس این کشور با اشاره به کاهش رشد اقتصادی ،کندشدن
روند صعود نرخ تورم و افزایش تنشهای تجاری ،اعالم کرده بود که فدرال
رزرو در طول هفتههای آینده نرخ بهره را کاهش خواهد داد.
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تغییرات و نوسانات اخیر ارزی ،نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما را به هم نزدیک کرد

تبدیل شدن معضل ارز 3نرخی به2نرخی

سبزینه محبوبه فکوری

تغییرات نرخ ارز در بازار و نوسان آن در
کانالهای  ۱۱تا  ۱۲هزار تومانی ،همگرایی
بیسابقهای را در نرخ دالر نیمایی و بازار بهوجود
آورده و واردکنندگان را از صف تأمین ارز نیمایی
خارج کرده است.
بازار ارز طی هفتههای گذشته چهره جدیدی
از نرخ را به خود گرفته و با تغییراتی که در
برخی مکانیزمهای معامالت ارز در داخل و
خارج از کشور رخ داده است ،توانسته آرایش
جدیدی را از کارکردهای سامانه نیما بهعنوان
یک سامانه حاکمیتی در تأمین نیازهای ارزی
کشور و نیز ثبت سیاهه دخلوخرج ارزی کشور
به نمایش بگذارد.
تمایل بازار ارز برای ورود
به کانال قیمتی ۱۰هزار تومانی
آغاز روند کاهشی نرخ ارز که از دهه اول تیرماه
شکل گرفته و تا روز پایانی هفته گذشته نیز ادامه
داشته ،شرایط را بهگونهای رقم زده که نرخ ارز
در بازار آزاد ،با هدایت صرافیهای بانکی ،نوسان
در کانال  ۱۱تا  ۱۲هزار تومانی را انتخاب کرده
عضو کمیته ارزی اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران :نزدیکی نرخ ارز در بازار آزاد
و سامانه نیما طبیعی است و مطالبه
تمامی فعاالن اقتصادی
از دولت بوده
و حتی در برخی مقاطع از روزهای گذشته نیز،
تمایل خود را برای ورود به کانال  10هزار تومانی
اعالم کرده است.
در این میان برخی منابع مطلع خبر از برخی
اقدامات و تحرکات بانک مرکزی برای تعامل با
شبکه صرافیهای خارج از کشور میدهند و
اعالم میکنند که بانک مرکزی بهدرستی مسیر
هدایت و مدیریت بازار ارز را انتخاب کرده و با
استفاده از روشهای مدیریتی که بهخصوص
در برخی بازارهای مهم تعیین نرخ ارز در سایر
کشورهای دنیا بهکار گرفته است ،تالش کرده
تا ورودیهای اسکناس ارز به کشور را به نحو
قابلتوجهیافزایشدهد.
درعینحال عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک
مرکزی ،نیز بارها طی هفتههای گذشته درمورد
وضعیت بازار ارز و میزان ذخایر اسکناس ارز
کشور صحبت کرده و بهصراحت اعالم کرده

عالوهبر اینکه ورودیهای بازار ارز افزایش
یافته ،بسیاری از افراد فروشنده ارز شدهاند و
بنابراین بانک مرکزی طی برخی روزها ،حتی
خرید بیشتری نسبت به فروش اسکناس در
شبکه صرافیهای بانکی داشته است و بهنوعی،
بانک مرکزی بیشتر در نقش خریدار ارز در
بازار وارد شده تا فروشنده ،به همین دلیل
میزان عرضهوتقاضا در بازار بهنحو متعادلی
پیش رفته است.
همگرایی بیسابقه نرخ بازار آزاد
با سامانه نیما
اما نکته حائزاهمیت در رفتار بازیگران بازار ارز
که بهنوعی متقاضیان و عرضهکنندگان ارز
را دربرمیگیرد ،خروج واردکنندگان از صف
تأمین ارز نیمایی آن هم بهدلیل همگرایی
بیسابقه نرخ بازار آزاد با سامانه نیما بوده است؛
بهنحویکه اکنون برای واردکنندگان ماندگاری
در برخی صفهای تأمین ارز از سامانه نیما
بهدلیل اولویتهایی که بانک مرکزی در تأمین
ارز در این سامانه دارد ،صرفه اقتصادی و فنی
نداشته و به همین دلیل بیشتر گرایش بهسمت
خرید ارز از صادرکنندگان و منابع غیر از ارزهای
پتروشیمیها ،فوالدیها و فلزات رنگین است و
به همین دلیل تقاضا برای خرید ارز از سامانه نیما
کاهش یافته است .این خود عاملی بر این شد که
با کاهش تقاضا در سامانه نیما ،عرضه بیشتر ،به
کاهش نرخ براساس مکانیزمهای عرضهوتقاضا
منجرشود.
دالیل همپوشانی نرخ ارز بازار آزاد
و سامانه نیما
محمد الهوتی ،عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ،در خصوص

راه طوالنی قانونیشدن مالیات بر عایدی سرمایه

الیحه مالیات بر عایدی سرمایه در حالی توسط وزارت اقتصاد به هیئت دولت ارسال میشود که این الیحه
تا تبدیلشدن به قانون مسیری طوالنی در پیش دارد.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا ،معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ارسال الیحه
پیشنهادی مالیات بر فعالیتهای اختاللزا برای بررسی به هیئت دولت خبر داد.
با اینکه هنوز مفاد این الیحه بهطور رسمی اعالم نشده است ،اما طبق گفتههای مسئوالن سازمان امور
مالیاتی و وزارت اقتصاد ،این الیحه قرار است فعالیتهای سفتهبازانه در حوزههای خودرو ،سکه ،ارز و مسکن
را دربربگیرد .البته طبق آن چیزی که معاون اقتصادی وزارت اقتصاد پیش از این گفته بود مالیات بر عایدی
سرمایه احتماالً شامل سپردههای بانکی نخواهد شد .الیحه مالیات بر عایدی سرمایه که از الیحه مالیات بر
عایدی مسکن که توسط وزیر مسکن سابق تقدیم شده بود ،جامعتر است و عالوهبر مسکن اقالم سرمایهای
دیگری را هم دربرمیگیرد ،احتماالً جایگزین الیحه قبلی خود در مجلس خواهد شد .با اینکه الیحه مالیات
بر عایدی سرمایه بعد از شوکهای پیدرپی در بازارهای سرمایهای باالخره توسط وزارت اقتصاد تنظیم شد،
اما بهنظر میرسد اگر این الیحه تنظیمشده با جدیت در دستور کار مجلس قرار بگیرد و به قانون تبدیل
شود ،میتواند بخش عمدهای از فعالیتهای سوداگرانه را کنترل کند و از شوکهای تورمی دیگر در بازارهای
سرمایه و مخصوصاً بازار مسکن جلوگیری کند .هرچند هنوز الیحه تنظیمشده به مجلس ارائه نشده و مفاد
آن هم در دسترس عموم قرار نگرفته است ،اما بهنظر میرسد الیحهای بهبزرگی الیحه مالیات بر عایدی
سرمایه که قرار است بهمثابه قانونی کامل بر حوزههای سرمایهای حکمفرما شود مورد بحث و جدلهای
بسیار و فعالشدن البیهای مختلفی در مجلس شورای اسالمی شود .درواقع آن چیزی که در ارتباط با
الیحه مهمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه اهمیت دارد ،خروجی آن از مجلس شورای اسالمی است و
نه لزوماً آن چیزی که مورد تصویب هیئت دولت قرار بگیرد .بهنظر میرسد همزمان با پایان عمر سیاسی
مجلس دهم در اواخر امسال و نزدیکشدن به انتخابات مجلس شورای اسالمی ،نمایندگان خانه ملت انگیزه
بیشتری برای تصویب فوری این الیحه (برخالف الیحه مشابه پیشین) داشته باشند.

مشکلجدید؛زیرزمینیشدنبیتکوین!

اگرچه در شرایط کنونی به استخراج بیتکوین بهعنوان راهی برای درآمدزایی و ارزآوری نگاه میشود ،اما
در شرایطی که ضوابط مشخصی برای این کار وجود ندارد ،اگر این روند بهصورت زیرزمینی ادامه پیدا کند،
نهتنها درآمدی نصیب دولت نخواهد کرد ،بلکه آماری هم از دخلوخرج آن بهدست نمیآید.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا ،موضوع ورود به عرصه ارزهای دیجیتالی داستان امروز و دیروز نیست
و حتی در ایران هم بهرغم تعللهایی که وجود دارد و تأخیرهایی که ممکن است هنگام ورود یک فناوری
جدید به کشور مواجه شود ،نزدیک به دو سال میشود استخراج این ارزها و در صدر آنها بیتکوین برای
فعاالن این حوزه مطرح شده است.
اما در چند ماه اخیر ،استخراج بیتکوین جنجالهای بیشتری به پا کرده است .از طرفی نبود قانون مشخص
برای برخورد با فعاالن این حوزه که از سوی بانک مرکزی فعالیتشان غیرقانونی اعالم شده و در مقابل آن
دسته که استفاده از ارز دیجیتالی را راهی برای دورزدن تحریمها و ارزآوری میدانند و از طرف دیگر واکنش
مسئوالن وزارت نیرو که افزایش مصرف برق را در فصل گرما به گردن استخراجکنندگان انداخته و هر روز
یک مزرعه استخراج را با این ادعا شناسایی میکنند.
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139360316002003243هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نور علی
نفجم فرزند مراد علی بشماره شناسنامه  14698صادره از اسالم آبادغرب در
ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت  95،26متر مربع پالک 2641
فرعی از  1اصلی واقع در اسالم آبادغرب شهرستانی خیابان بسیج مستضعفین
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/4/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/4/30 :
محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

دالیل نزدیکی قیمت ارز سامانه نیما با بازار
آزاد گفت :نزدیکی نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه
نیما هم طبیعی است و هم مطالبه تمامی
فعاالن اقتصادی از دولت بوده است ،ضمن
اینکه سیاستگذاری بانک مرکزی برای ایجاد
سامانه نیما یا بازار ثانویه قدیم این بود که بازار
آزاد بتواند در یک کانال مشخص حرکت کرده و
نظارت بانک مرکزی نیز در پی آن برقرار باشد،
ضمن اینکه قرار بر این بود که نرخ بازار آزاد
براساس منطق اقتصادی عرضهوتقاضا و توافق
بین فروشنده و خریدار مشخص شود؛ اما با
شروعبهکار سامانه نیما ،بهنظر میرسد که تا
حدودی سیاستهای اولیه متناسب با اهداف
این سامانه نبود و این خود باعث شد که
حجم عمدهای از ارزهای صادراتی که از سوی
پتروشیمیها عرضه میشد ،در یک نرخ توافقی
نانوشتهای میان خریدار و فروشنده به فروش
برسد و قیمتها در کانالی پایینتر از بازار آزاد
قرار گیرد.
وی افزود :البته این اقدام به این دلیل بود که
صادرکنندگان پتروشیمی نیز از خوراک
ارزانتری استفاده میکردند و به همین دلیل
دولت هم معتقد بود که بهدلیل استفاده
شرکتهای پتروشیمی از این خوراک ارزان ،نرخ
ارز نیز باید ارزان باشد ،ولی این سیاست نتوانست
بر بازار آزاد هم غالب شود و عم ً
ال با ایجاد سامانه
نیما عدد سومی را نیز برای ارز بهرسمیت
شناختیم که در کنار ارز چهارهزار و 200تومانی
و نرخ بازار آزاد ،نرخ هشتهزار تومانی سامانه
نیمانیزبهرسمیت شناخته شد.
بهگفتهالهوتی،اینامرخودعاملیشدکهسامانه
نیما آن کارآمدی الزم خود را از دست بدهد و
بعد از گذشته چند ماه و نظراتی که ارائه شد،
بانک مرکزی مجموعهای از تصمیماتی را گرفت

که با متعادلکردن قیمت خوراک پتروشیمیها
این اجازه داده شد که پتروشیمیها نیز ارز خود
را متناسب با عرضهوتقاضا در سامانه نیما ارائه
دهند و از سوی دیگر ،میانگین نرخ نیما مبنای
محاسبه خوراک پتروشیمیها باشد؛ به همین
دلیل سیاست بانک مرکزی توانست بهنوعی
خودکنترلی را برای عرضهکنندگان بزرگ ارز
ایجاد کرد؛ چراکه وقتی قیمت ارز آنها باال
میرفت ،نرخ خوراکشان نیز به همان نسبت
افزایش مییافت؛ لذا این امر توانست قیمت را
تعادلی کند و مشکل چندنرخی سامانه نیما
و فاصله بازار آزاد کم شد و هم اینکه بانک
مرکزی توانست بازار آزاد را مدیریت شناور کرده
و با ابزارهایی که در اختیار دارد ،تعادلی بین
ارز نیمایی و بازار آزاد ایجاد کند که این اتفاق
خوشبختانه در روزهای اخیر رخ داده است و
ال اشکالی که در بحث ارز سهنرخی بود ،عم ً
عم ً
ال
تبدیل به ارز دونرخی شد که البته ارز چهارهزار
و 200تومانی نیز شامل چند قلم محدود کاالیی
برای واردات میشود.
وی اظهار داشت :از سوی دیگر ،توافقات و
تعامالتی که با اتاق بازرگانی و بانک مرکزی در
پایان سال  ۹۷رخ داد ،عرضه ارز صادراتی را از
محل واردات در مقابل صادرات یا وگذاری ارز
حاصل از صادرات به واردکنندگان نیز کمک
کرد تا بخش تقاضای ارز نیمایی بهسمت ارزهای
صادراتی رود و عم ً
ال ارزهای صادراتی توانستند
نیازهای وارداتی را تأمین کنند و لذا این امر باعث
شد که تقاضا در سامانه نیما کاهش یابد و کاهش
تقاضا در ارز نیمایی این فرصت را به بانک مرکزی
داد که منابع در اختیار خود را بهتر مدیریت کند.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی
تهران خاطرنشان کرد :نرخهای بازار آزاد گذشته
حبابی بود و این حباب باید تخلیه میشد و لذا
این بخشی از حباب است که تخلیه شده و
امیدواریم که سیاستهای بانک مرکزی تداوم
داشته باشد تا ماندگاری این شرایط نیز حفظ
شود؛ به این معنا که فاصله بازار آزاد و سامانه
نیما در دامنه اختالف قیمتی منفی و مثبت
سه درصد میتواند باقی بماند و مشکالت قبلی
را کم کند و با آغازبهکار بازار متشکل ارزی،
بهنظر میرسد که در بخش درخواستهای
خرد و کوچک و مشخصاً اسکناس نیز با توجه
به عرضهوتقاضا و تعیین قیمت مورد تقاضای
خریداران و توافق فروشندگان ،میتوان شاهد
متناسبشدن نرخ بازار آزاد با این نرخ بود و
عم ً
ال ما بتوانیم به شرایط دونرخی برگردیم که
در سایه آن ،بسیاری از رانتها کاهش خواهد
یافت و بسیاری از سوءاستفادهها تقلیل مییابد.
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روی خط
رئیس مطالعات راهبردی فرابورس خبر داد

احتمالاستفادهازبالکچین
در بورس

رئیس اداره مطالعات راهبردی فرابورس گفت :امکان بهرهگیری از
فناوری بالکچین در ایران گسترده است .برنامه ما در بازار سرمایه
نیز انتشار توکن مبتنی بر ورقه بهادار برای قدم اول است و پس از
راهاندازی پروژه بالکچین در بازار سرمایه میتوانیم از این فناوری
بهرهمند شویم.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایمنا ،فرزاد جعفری اظهار کرد:
بالکچین از  ۱۹۹۹بهوجود آمد ،اما تا سال  ۲۰۰۹صحبتی از آن
بهصورت عمومی نبود ،اما اکنون نحوه استفاده از بالکچین در بازار
سرمایه همه کشورها در حال بررسی است.
وی ادامه داد :در این میان چنانچه این فناوری بهعنوان یک صنعت
پذیرفته شود ،امکان تعریف و راهاندازی  ETFهای مبتنی بر کریپتو
کارنسیها و ورود آنها به بازار سرمایه نیز وجود دارد.
رئیس اداره مطالعات راهبردی فرابورس ،با تأکید بر گذرابودن دوره
هر تکنولوژی ،گفت :اکنون بالکچین در حال نفوذ به فعالیتهای
مختلف زندگی است و تا  ۱۰سال آینده ممکن است نقشآفرین
اصلی فضای مجازی باشد.
وی یادآور شد :تاکنون ارزش افزودهای که روی شبکه بالکچین
تولید شده کمتر از  ۳۰میلیار دالر است و امکان دارد به پیشبینی
مؤسسه گارتنر این رقم تا سال  ۲۰۳۰به دوهزار و  160میلیارد
دالر برسد.
جعفری گفت :میزان استفاده شرکتها از بالکچین در آسیا
 ۱۶درصد و در دنیا  ۱۹درصد است و سازمانها و شرکتهای
رگوالتوری بزرگ عنوان کردهاند که در حال بررسی برای
سرمایهگذاری روی بالکچین هستند.
وی خاطرنشان کرد :در کانادا و آمریکا  ETFهایی برمبنای
بالکچین تولید و وارد بورس این کشورها شده است؛ انگلیس نیز
از این تکنولوژی عقب نمانده؛ کره جنوبی سرمایهگذاری سنگینی
در این زمینه کرده و در استرالیا و ژاپن نیز پروژههایی در این زمینه
در حال انجام است.
جعفری کاربردهای بالکچین را برشمرد و گفت :پرداخت و
نقلوانتقاالت مالی ،رمزگذاری ،شبکههای  IOTو اینترنت اشیاء،
مدیریت پروژهها ،رأیگیری و انتخابات ،سرمایهگذاری ،پروژههای
دولتی ،دادوستد ارز تجاری بین کشورها ،کنترل سالمتی افراد
جامعه ،مدیریت انرژی و ...از کاربردهای بالکچین است.
وی در خصوص کاربرد بالکچین در بازارهای مالی نیز گفت:
تأمین مالی زنجیره تأمین ،تسویه بانکی ،مدیریت وثایق ،وامدهی،
رد دیون (بانکداری شرکتی) ،توکن نایز کردن داراییها ،کشف
ذینفع واحد ،KYC ،انتقال وجوه بینالمللی و ...از مهمترین
کاربردهای بالکچین در بازارهای مالی است .درحالحاضر بانک
مرکزی با همکاری شرکت برنا پلتفرم احراز هویت را ایجاد کرده
است و در بازار سرمایه نیز شرکت سپردهگذاری مرکزی بهدنبال
این مسأله است.
رئیس اداره مطالعات راهبردی فرابورس یادآور شد :در ژاپن
سرمایهگذاری بزرگی بر نحوه استفاده از بالکچین در بورس انجام
شده است .چین و هند نیز در این زمینه مشغول فعالیت هستند .در
آلمان در بحث تسویه معامالت بورسها از بالکچین بهره میبرند.
در بورس روسیه کاربردهای مختلف بالکچین استفاده میشود.

