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مهار تورمانتظاري براي جلوگيري از التهاب بازار ضروری است

خبر
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد

کاهش۳۵درصدیسرمایهگذاری
در سالهای اخیر

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده ادوار مجلس گفت :عامل
اساسی رشد تورم در اقتصاد ایران ،رشد نقدینگی است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از صداوس��یما ،حجتاالس�لام غالمرضا
مصباحی مقدم اظهار کرد :علل و عوامل تورم در اقتصاد ایران مشخص و

روشن است که میتوان عوامل ساختاری ،فشارهای خارجی و مشکالت
داخلی ناش��ی از سیاس��تهای نادرس��ت دولت طی چند ده��ه اخیر را
بهعنوان مهمترین آنها در نظر گرفت.
وی ب��ا بی��ان اینکه یکی از دالیل ت��ورم در اقتصاد ایران ،اس��تقراض از
بانک مرکزی و بیانضباطی مالی بانکهاست ،ادامه داد :علت استقراض
مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی ،کسری بودجههای دولت است.
هزینههای ج��اری دولت بهطور دائم رو به افزایش و بودجههای عمرانی
رو به کاهش است.
او با اش��اره ب��ه کاهش بودجهه��ای عمرانی تصریح ک��رد :نکته حائز
اهمیت این اس��ت که ۱۲س��ال قبل س��رمایهگذاری بخش دولتی در
ح��وزه عمرانی ۷۰هزار میلیارد تومان بوده و امروز هم ۷۰هزار میلیارد
تومان اس��ت .پروژههای نیمهکارهای که توجیه فنی و اقتصادی داشته
و از پیش��رفت فیزیک��ی باالی��ی برخوردارند ،باید تکمیل ش��ده و به
بهرهبرداری برسند.
مصباحی مقدم در ادامه بیان کرد :یکی دیگر از عوامل اساسی رشد تورم

در ایران ،رشد نقدینگی است .این رشد نقدینگی به دو علت است؛ یکی
ات��کا به منابع بان��ک مرکزی و تزریق ریال و دیگ��ری بیانضباطی مالی
بانکها و استقراض از بانک مرکزی.
وی با اش��اره به اینکه اقتصاد ایران سالهاست که مبتال به این بیماری
است ،گفت :اگر انضباط مالی در سطح بانکها و بانک مرکزی رعایت و در
دولت نیز فراهم شود ،میتوان جلوی خسارتها را گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده ادوار مجلس افزود :امسال
ش��شمیلیارد یورو از صندوق توس��عه ملی برداش��ت و به حسابهای
خارجی بانک مرکزی واریز ش��ده اس��ت .اینطور نبوده که ارز در اختیار
باش��د و بخواهند در بازار عرضه و معادل نقدینگی آن را جمع کنند؛ این
یعنی پمپاژ نقدینگی.

بانک
بانک مرکزی:

صادرکنندگان متخلف
به قوه قضائیه معرفی میشوند

بانک مرکزی با صدور اطالعیهای خطاب به آن دسته از صادرکنندگانی
که بهرغم اطالعرس��انیهای مکرر نس��بت به برگش��ت ارز خ��ود اقدام
نکردهاند ،هشدار داد که بر اساس آمار در حال پردازش ،تعداد دیگری از
صادرکنندگان متخلف نیز به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.
ب��ه گزارش «س��بزینه» به نق��ل از بانک مرکزی ،این بانک در راس��تای
سیاس��تهای ارزی کشور و مصوبات ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی
و همچنین مصوبات کمیته ماده  ۲مصوب شورای مذکور ،اقدامات الزم
برای مدیریت و تنظیم بازار ارز بر اس��اس منابع ارزی حاصل از صادرات
غیرنفتی کشور را انجام داده است.
در همین خصوص بانک مرکزی اعالم کرد که بر اساس مصوبات شورای
عالی هماهنگی اقتصادی ،عدم بازگش��ت ارز با تش��خیص و اعالم بانک
مرکزی به قوه قضائیه در حکم قاچاق ارز تلقی میشود و در این خصوص
تاکنون ۲۵۰صادرکنندهای که ش��رکت تولیدی و دارویی نبوده و بهرغم
پیگیریهای مکرر حتی یک دالر را به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده
بودند ،به مقام قضائی معرفی شدند.
همچنین پیرو اطالعیهای مبنی بر اع�لام پایان تیرماه بهعنوان آخرین
مهلت برگش��ت باقیمانده ارزهای صادراتی ،اطالعات و آمار بازگش��ت
ارز حاص��ل از ص��ادرات تا روز ۳۱تیر در حال پردازش و تهیه اس��ت که
متعاقباً به دس��تگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی ارسال خواهد شد تا
در چارچوب بس��ته سیاستی جدید ،اقدامات تشویقی یا تنبیهی درمورد
آنان انجام شود.
بان��ک مرکزی در این اطالعیه یادآور ش��د که بازگش��ت ارز حاصل از
ص��ادرات ب��ا توجه به نس��بتهای اعالم��ی به-صورت حوال��ه ارزی و
اسکناس باید باشد.

ورود بانکها به بازار مسکن ممنوع است

دبیر کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی در واکنش به اظهاراتی
که بانکها را عامل گرانی مس��کن میدانند ،گفت :ورود بانکها به اجاره
و معامله واحدهای مس��کونی ممنوع اس��ت و آنها در این زمینه تحت
نظ��ارت بانک مرکزی ق��رار دارند .همچنین از س��وی هیئت نظارت بر
بانکها مجازات میشوند.
این روزها گفتههایی مطرح میشود مبنی بر اینکه بانکها عامل گرانی
مس��کن هستند و فعالیت آنها در عرصه ساختوساز و خرید و فروش
مس��کن ،منجر به ایجاد اخت�لال در نظام عرضه و تقاض��ا در این بازار
شده است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایس��نا ،محمدرضا جمشیدی توضیح
داد :بانکها چندین س��ال اس��ت که اجازه ندارند اقدام به خرید ملک
کنند؛ مگر اینکه از محل س��هام خود و نه از محل س��پردهها باش��د.
همچنین فقط بانک مسکن اجازه دارد عالوه بر اعطای تسهیالت برای
ساختوساز مسکن ،وام خرید مسکن هم ارائه دهد و سایر بانکها فقط
میتوانند در زمینه اعطای تس��هیالت برای مشارکت مدنی در ساخت
مسکن اقدام کنند.
او ادام��ه داد :معادل ۲۰درصد از مناب��ع بانکها میتواند صرف پرداخت
تسهیالت برای مشارکت مدنی در ساخت مسکن شود و شرط اعطای این
نوع تس��هیالت این است که متقاضیان ،زمین احداث مسکن را داشته و
قسمتی از ساختمان را نیز احداث کرده باشند ،در غیر اینصورت بانکها
حق اعطای تسهیالت ساخت مسکن را ندارند.
دبیر کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به اینکه گفته
میشود بانکها تعداد زیادی مسکن و خانههای خالی دارند ،بیان کرد :در
اکثر اس��تانها زمانی که میخواهند رئیس ش��عبه بانک را انتخاب کنند،
ممکن اس��ت که آن فرد جزو اعضای آن ش��هر نباش��د و از افراد باتجربه
شهرهای دیگر استفاده و آنها را به آن شهر اعزام کنند .بنابراین زمانی که
بانکی در هر اس��تانی تأسیس میشود ،یک تا دو واحد مسکونی هم (یکی
برای رئیس شعبه و دیگری برای مهمانها) ساخته میشود .به گفته وی،
ورود بانکها به اجاره و معامله واحدهای مس��کونی ممنوع است و آنها
در ای��ن زمینه تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند و درصورت تخلف از
سوی هیئت نظارت بر بانکها مجازات میشوند.

افزایشبیرویهقيمتهاباتورمانتظاري

سبزینه اسداهلل خسروي

کارشناس معتقدند با افزايش نرخ سود بانکي
و بازار بينبانکي نهتنها س��رمايهها از بازارهاي
موازي نظير س��که و ارز ج��ذب بازار مطمئن
بانک��ي ميش��ود ،بلکه چنين ش��يوهاي مانع
ورود منابع بانکها به بورس و س��اير بازارهاي
سفتهبازي که تورمانتظاري را شعلهور ميکند،
خواهد شد.
سياست کاهش نرخ سود بانکي در سالجاري
تبع��ات منفي فراوان��ي را بهدنبال داش��ت ،از
خ��روج س��پردههاي و س��رازير ش��دن آن به
بازارهاي موازي گرفته تا فعال شدن بازارهاي
س��فتهبازي .بهعقيده کارشناسان اين رويکرد
کام� ً
لا غيرکارشناس��ي در ش��رايط کنون��ي
اقتصاد باعث ش��د ،نظم بازاره��ا بههم بريزد و
خود بانکها که زماني براي جذب س��پردهها
جايزه ميگذاشتند با بيتوجهي به اين موضوع
بهصورت غيرمس��تقيم و از طريق شرکتهاي
زيرمجموع��ه خود منابع هنگف��ت موجود در
بانک را به بازارهاي س��ودآور ،همچون بورس
و بعضاً ارز و سکه ببرند.
فاصله بسيار زياد نرخ سود بانکي
با نرخ تورم
از طرفي چون نرخ 15درصدي س��ود بانکي با
تورم حدود 50درصدي در کش��ور همخواني
ندارد و روزب��هروز ارزش پول (س��پردهها) در
سيس��تم بانکي کم ميش��ود ،بخ��ش عمده
س��پردهگذاران ب��ا خ��روج پولهاي خ��ود از
بانکها براي حفظ دارایيهايشان به بازارهاي
س��ودآور حملهور شدند که نتيجه اين رويکرد
غيرکارشناس��انه به افزايش قيمتها در بازار و
در نهايت رشد نرخ تورم و ايجاد تورمانتظاري
در کشور شد.
در اينباره محس��ن صادقي ،کارشناس مالي،
به بازار ميگويد :وقتي مردم تورم بس��يار باال و
رشد بيحد و حصر قيمتها را ميبينند ،خود
را به آب و آتش میزنند تا داراييهايشان را به
بازارهاي پرس��ود ببرند .البته اين اقدام زماني
نمود عملي به خود ميگيرد که مردم کاهش
روزانه ارزش پول ملي را با چشم خود ميبينند.
سيگنالي که تورمانتظاري
به بازار ميدهد تا قيمتها افزايش يابد
وي تنها راه عالج جلوگیری از رش��د قيمتها
را برنامهريزي بانک مرکزي و مسئوالن دولتي
براي کاهش انتظارات تورمي در کشور عنوان
ک��رد و افزود :دوبرابر ش��دن قيمتها و رش��د
خزنده همه کاال و خدمات در بازار ،س��يگنال
تورمانتظ��اري را ب��ه م��ردم ميده��د که اين
موضوع به افزايش دوبرابري کرايه خانه ،رش��د
شاخصهاي در بازار سرمايه ،گراني ارز و سکه
و ...در بازار منجر شده است.
اين کارش��ناس مالي با بيان اينکه سياس��ت
اش��تباه بانک مرک��زي در کاهش نرخ س��ود
بانکي باعث شد تا س��پردهها از بانکها خارج
توس��وي بازارهاي س��ودده را در پيش
و سم 
گيرند ،افزود :نتيجه چنين رويکرد اش��تباهي
منجر به افزايش س��فتهبازي در بازارها ش��د و
گراني و تورم را نصيب کشور کرد.
صادقي خاطرنش��ان کرد :بانک مرکزي براي
ممانعت از رش��د تورمانتظاري بايد حراجهاي
هفتگي اوراق بدهي را با نرخ باال از س��ر گيرد
ت��ا از يکطرف منابع بانکي صرف خريد اوراق
شود و از طرفي با حرکتي رو به عقب نرخ سود
بانک��ي را چن��د درصد باال ببرد تا س��رمايهها
دوب��اره به بانکه��ا برگردنند .ب��ا افزايش نرخ
سود بانکي و کوچ س��رمايهگذاران اين بازار به
س��رمايهگذاري در بانکها ،بيشک قيمت ارز
نزولي ميشود.
بانک مرکزي نرخ تورم 22درصدي
هدفگذاري شده را تغيير دهد
وي ب��ا بي��ان اينک��ه هدفگ��ذاري ت��ورم
22درصدي تا پايان سال هيچ تأثيري بر روي
بازار نگذاشته است ،گفت :اگر رقم تورم تغيير

يابد ،انتظ��ارت تورمي تا حدي از بين ميرود؛
بنابراين بانک مرک��زي بايد به مردم اطمينان
بدهد ک��ه نرخ ت��ورم اعالم ش��ده ،غيرواقعي
اس��ت .اين کارش��ناس اقتصادي افزود :بانک
مرک��زي همچنين بايد گواهي س��پرده با نرخ

صادقي معتقد است انتظارت تورمي روزبهروز
بر رشد تورم ميافزايد ،در چنين شرايطي بانک
مرکزي براي جلوگيري از رش��د فزاينده نرخ
تورم بايد عددي غير از 22درصد هدفگذاري
شده را با نرخ حدود 40درصد به مردم و فعاالن

ورود سرمايهها به بازارهاي موازي سفتهبازي درپي رشد نرخ تورم
یک نماينده مجلس شوراي اسالمي درباره تالطم ارزي که بخش عمده آن ناشي از تغيير نرخ
س��ود بانکي است ،گفت :رويکرد بانک مرکزي در کاهش نرخ سود بانکي موجب شد تا منابع
بانکها بهسمت بازارهاي سودآور که اقتصاد کشور را بههم ميريزد ،روانه شود.
جبار کوچکينژاد با بيان اينکه تغيير نرخ سود بانکي بدون در نظر گرفتن تبعات آن بر اقتصاد
کش��ور تأثيرگذار ش��ده و بازارها را بههم ميريزد ،افزود :اکنون که س��رمايهگذاران بازارهاي
مطمئني را نميبينند ،براي از دس��ت نرفتن ارزش داراييهايش��ان وارد بازارهاي که معموالً
سفتهبازي است ،ميشوند.
اين نماينده مجلس خاطرنش��ان کرد :افزايش نرخ ارز و سکه در بازار ناشي از ناکارآمديهاي
سياستگذاران بانک مرکزي و وزارت اقتصاد است که آنها برنامه درستي براي مهار قيمتها
و ساماندهي بازار ارز ندارند.

باال را منتش��ر کند تا وضعيت س��فتهبازي کم
ش��ود .افزايش قيمت با رشد قيمت  60تا 70
درصدي ابتدا بازارهای بادوام نظير بازار سهام
ارز و مس��کن را دربرگرفت��ه و اگر اين افزايش
قيمت به مواد غذايي و کاالهاي مصرفي برسد،
فاجعه است.

اقتصادي اعالم کند تا انتظارت تورمي بيش از
اين شکل نگيرد.
انتظارت تورمي
روزبهروز بيشتر ميشود
این کارشناس مالي در ادامه درباره بياعتمادي

مردم بهرقم 26درصدي نقطهاي نرخ تورم تير
ماه که از سوي مرکز آمار اعالم شد ،نیز گفت:
انتظارات تورمي بهدنبال افزايش نرخ ارز و رشد
قيمتها در جامعه بهش��دت باال رفته اس��ت،
بنابراين ب��ازار و خود م��ردم عکسالعملي به
تورم اعالم ش��ده از سوي مراجع آماري نشان
نميدهند و اعتمادي به آن ندارند.
وي مهمترين مسأله امروز کشور را بحث مهار
تورمانتظاري عنوان کرد و افزود :بانک مرکزي
و نهاده��اي مرتبط بايد تمام تالش خود را در
اين مس��ير بهکار گيرند تا التهاب س��فتهبازي
در بازاره��ا فروکش ش��ود ،چراک��ه انتظارت
تورمي مش��کالت فراواني را به اقتصاد کش��ور
تحميل ميکند.
اين کارش��ناس مالي به رش��د ش��اخصها در
بازار س��رمايه اش��اره کرد و افزود :رونق بورس
بهدليل تورم باال در کشور است که باعث شده
قيمتها در اين بازار باال در نظر گرفته ش��ود.
البت��ه بانک مرکزي ابتدا از رش��د و رونق بازار
س��رمايه اس��تقبال کرد و فکر ميکرد رشد و
نمو شاخصها براي اقتصاد کشور خوب است،
اما اکن��ون وقتي ميبيند خود بورس يکتورم
ضمن��ي را ب��ه اقتصاد کش��ور تزريق ميکند،
نگران است.
اي��ن درحالي اس��ت ک��ه افزايش ن��رخ ارز از
يکط��رف و ورود س��رمايهها ب��ه بازاره��اي
سفتهبازي با هدف س��ودآوري و حفظ ارزش
داراي��ي از ط��رف ديگر باعث رش��د روزافزون
قيمتها در بازار شده است تا انتظارات تورمي
در کش��ور روزب��هروز بيشتر ش��ود .افزايش
قيمتي که همه اين روزها بهدنبال تبديل پول
و داراييه��اي خود به کاالهاي ارزش��ي نظير
طال ،س��که ،ارز و ...يا بردن سرمايههايشان به
ساير بازارهاي سودآور نظير بورس و ...هستند.
اين بههم ريختگ��ي بازارها تبعات منفي خود
را بر افزايش س��طح عمومي قيمتها و رش��د
نرخ تورم در کش��ور بهجاي گذاش��ته است ،تا
جاييکه اکنون کسي به رقم نرخ تورم اعالمي
26درصد نقطهاي مرکز آمار توجهي نميکند،
زيرا مردم هر روز افزايش قيمتها را ميبينند
و تورم باال را لمس ميکنند.

بانک مرکزی تنها مانع رونق بازارچههای مرزی

مدیرکل پیش��گیری از قاچ��اق کاال و ارز با
بی��ان اینکه با رون��ق بازارچههای مرکزی،
کولب��ری عم ً
ال حذف میش��ود ،گفت :تنها
مانع رونق این بازارچهها ،تعلل بانک مرکزی
در وظایفی اس��ت که هیئ��ت وزیران به آن
محول کرده اس��ت .به گزارش «س��بزینه»
به نق��ل از مهر ،امیرمحم��د پرهامفر اظهار
کرد :طرح شناس��ایی کاالی قاچاق در بازار
کاالهای لوازم خانگی (مانند یخچال ،فریزر،
ماشین لباسش��ویی ،ماش��ین ظرفشویی،
دس��تگاه ماکروویو و…) بهطور کامل اجرا
ش��ده و در حال حاضر کاالهای موجود در
سطح عرضه ،واحدهای صنفی یا انبارهایی
که فاقد شناسه هستند ،طبق قانون قاچاق
محسوب ش��ده و قابلیت برخورد دارند ،اما
به دلیل ش��رایط جامعه و شیوع کرونا هنوز
هماهنگ��ی و آمادگی الزم بین دس��تگاهها
برای مقابله وجود ندارد.
وی ادام��ه داد :بهطور کلی مش��کلی برای
برخورد نداریم و ممکن است بهزودی مقابله
با کاالی قاچاق اجرایی شود .این موضوع در
برنامه کاری ما ق��رار دارد ،اما زمان اجرایی
شدن آن را هنوز اعالم نکردهایم.
برخورد با سیگارهای
فاقد شناسه رهگیری
پرهامفر با بیان اینکه بهزودی با سیگارهای
قاچاق و فاقد شناس��ه برخورد خواهد شد،
اظهار داشت :نشانهای اصلی قاچاق سیگار

از قبل توس��ط وزارت صمت و ستاد مبارزه
با قاچاق کاال و ارز مش��خص ش��ده و حتی
مشکلی از لحاظ داشتن یا نداشتن شناسه
نیز وجود ندارد ،چراکه برخی از برندها اساساً
قاچاق هستند .وی ادامه داد :طرح رهگیری
دخانی��ات از اول اس��فند  ۹۸کلی��د خورد
و از اول ش��هریورماه امس��ال نیز بهصورت
سراس��ری توس��ط تمامی تولیدکنندگان
دخانیات اجرایی میشود .برخورد در سطح
عرض��ه نیز ج��زو اولویتهای ما اس��ت که
بهزودی در دستور کار قرار میگیرد.
مدی��رکل پیش��گیری از قاچ��اق کاال و ارز
درب��اره طرح مب��ادالت بازارچههای مرزی
گفت :کولبری فرآیندی غیرقانونی اس��ت و
م��ا نمیتوانیم آنرا قانونی کنیم .به همین
منظور برای کمک به معیشت مرزنشینان،
بازارچهه��ای مرزی ایجاد ش��ده که کام ً
ال
قانونی اس��ت و در حال حاضر آییننامه نیز
برای آن وجود دارد ،اما بر سر راه آن موانعی
وجود دارد .بهویژه آنکه یکی از دس��تگاهها
وظیفه خ��ود را در این باره به نحو احس��ن
انجام نمیدهد .آن دس��تگاه هم برای خود
اس��تداللهایی دارد ،ام��ا ای��ن آییننامه را
هیئت وزیران تصویب ک��رده و تأکید ما بر
این است که مصوبه هیئت وزیران بهصورت
کامل پیاده ش��ود .یکبار هم قول همکاری
دادن��د ،اما در مق��ام اجرا همکاری ش��کل
نگرف��ت .او ادام��ه داد :آییننام��ه فعالیت
بازارچهه��ا در س��الهای  ۹۶و  ۹۷و حتی

مجددا ً در س��ال  ۹۸نیز اصالح ش��د تا این
اقدام عملیاتی شود .اگر این همکاری صورت
بگیرد ،مس��یر مبادل��ه کاال در بازارچهها و
مبادی ملوانی یعنی گمرکات ملوانی هموار
میشود .وی اظهار داشت :در مصوبه هیئت
وزیران ثبت آماری منش��أ ارز واردات اقالم
بازارچهه��ای مرزی ،توس��ط بانک مرکزی
پیشبینی ش��ده بود ،چراکه ثبت سفارش
این اقالم در بازارچههای مرزی ممنوع است
و قرار شد بهجای ثبت سفارش ،ثبت آماری
منشأ ارز برای این اقالم توسط بانک مرکزی
فراهم شود.
بازارچه مرزی میتواند
کولبری را حذف کند
پره��ام فر ب��ا بی��ان اینکه م��ا نمیتوانیم
کولب��ری را تأیید کنیم ،گف��ت :در بازارچه
مرزی کولبری معنا ندارد ،بلکه کاال در خود
بازارچه و بهصورت قانونی مبادله میشود .به
این صورت که مرزنش��ینی که دارای کارت
مرزنش��ینی اس��ت ،با آن کارت میتواند در
یک س��قف معافیتی کاالی��ش را از طریق
بازارچه مرزی وارد کند .اگر این اتفاق بیفتد،
عم ً
ال کولبری حذف میشود.
مدی��رکل دفتر پیش��گیری از قاچاق کاال و
ارز اظه��ار کرد :هدف از رونق بازارچه مرزی
این است که شخص مرزنشین بهجای انجام
واردات کاال از مس��یرهای صعبالعبور ،این
کار را در بس��تر قانون و زیر نظر دولت انجام

دهد .این معافیت در گمرکات رسمی داده
نمیشود و اگر موانع اجرای آییننامه هیئت
وزیران برداشته ش��ود ،محیطی کام ً
ال آرام
و س��الم ایجاد و باعث میشود که کولبری
به س��مت فعالیت صحی��ح در بازارچههای
رسمی برود.
وی افزود :ازس��رگیری رون��ق بازارچههای
رس��می در کردس��تان ،آذربایج��ان غربی،
کرمانشاه ،سیستان و بلوچستان و… باعث
از بینرفتن کولبری میش��ود و در صورت
رون��ق ای��ن بازارچهها دیگر نیازی نیس��ت
تجارت از طریق کولبری انجام ش��ود ،بلکه
تج��ارت از طریق جایی ص��ورت میگیرد
ک��ه گمرک ،نیروی انتظامی و دولت حضور
دارند .پرهامفر تنها مان��ع پیش روی رونق
بازارچهه��ای مرزی را تعل��ل بانک مرکزی
عنوان ک��رد و گفت :ما بس��تر قانونی برای
رون��ق دادن به بازارچههای مرزی داریم ،اما
مش��کل اصلی این است که ثبت آمار انجام
نمیش��ود .اگر بانک مرک��زی در ثبت آمار
همکاری کند ،واردات کاال از این قسمت نیز
شکل خواهد گرفت.
وی ادام��ه داد :در آییننام��ه مصوبه هیئت
وزی��ران در س��الهای  ۹۷و  ۹۸این موضوع
پیش بینی ش��ده بود .بان��ک مرکزی نیز در
اس��فند  ۹۸قول هم��کاری داد ،ولی اجرایی
نش��د .در ح��ال حاضر تنها مش��کل ما ثبت
آماری است و اگر حل شود ،امکان از سرگیری
فعالیت در بازارچههای مرزی وجود دارد.
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بازارسرمایه،بازوییقدرتمند
برایرونقبخشیبهفعالیتهایتولیدی

به گفته کارشناس��ان ،جهش ایجاد شده در بورس موجب میشود تا
تولیدکنندگان برای تأمین مالی و اجرای طرحهای موردنظر خود به
بازار سرمایه هم نظر داشته باشند و از ظرفیت آن برای رونقبخشی به
فعالیتهای تولیدی در دست اقدام استفاده کنند.
ب��ه گزارش «س��بزینه» به نق��ل از ایرنا ،در ماههای اخیر با تش��دید
تحریمهای ظالمانه دشمنان و فشار اقتصادی ناشی از آن و همچنین
درگیر شدن کش��ور با شیوع ویروس کرونا ،نیاز به ظرفیتهای مالی
جدید برای مقابله با این مشکالت بهخوبی احساس و به بازار سرمایه
بهعنوان گزینهای مهم در این رابط ه توجه شد.
به اعتقاد کارشناسان ،بازار سرمایه این قابلیت را دارد که با جمعآوری
س��رمایههای خرد مردم ،منابع مالی موردنیاز برای اجرای طرحهای
کالن اقتصادی را فراهم کند و از این طریق به فعالیتهای تولیدی و
صنعتی رونق بخشد.
سرعت گرفتن اجرای طرحهای صنعتی
با جهش ایجاد شده در بازار سرمایه
رئیس دانش��گاه صنعتی قم و تحلیلگر اقتصادی گفت :جهش ایجاد
ش��ده در بازار س��رمایه ،بهترین فرصت برای تأمی��ن مالی طرحهای
صنعتی در دست اقدام کشور است و اجرای آنها را سرعت میبخشد.
ج�لال رضایین��ور بیان کرد :تحریمه��ا و کرونا اقتصاد کش��ور را با
مش��کل مواجه کردند ،اما در کنار آن ،این ش��رایط موجب استفاده از
ظرفیتهایی همچون بازار س��رمایه شد که میتواند نقش مهمی در
مسیر پیشرفت و توسعه ا بهخصوص در بخش صنعت داشته باشد.
وی افزود :جمع ش��دن س��رمایههای خرد در بورس و بهکارگیری آن
برای اجرای طرحهای صنعتی ،سطح تولید داخلی را افزایش میدهد
و این همان راهبردی اس��ت که میتواند فش��ار ناشی از تحریمهای
ظالمانه را تا حد زیادی کاهش دهد.
او ادام��ه داد :همچنی��ن س��رمایهگذاری در ب��ورس ع�لاوه بر رونق
بخشیدن به فضای صنعت و تولید کشور ،سودآوری خوبی نیز در پی
دارد و بس��یاری از مردم میتوانند با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه،
درآمدزایی مطلوبی را تجربه کنند.
رضایی نور عنوان کرد :با رونق گرفتن بازار س��رمایه اکنون بسیاری از
جوانان بهجای استفاده سرگرمی محور از فضای مجازی ،وقت خود را
صرف آشنایی بیشتر با بورس و فعالیت در آن میکنند که این مسأله
نتایج اقتصادی و اجتماعی خوبی بههمراه دارد.
این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد :تسهیل حضور هرچه بیشتر اقشار
مختل��ف جامعه در بازار س��رمایه و فعالی��ت در آن ،عامل مؤثری در
جلوگیری از هدررفتن س��رمایههای خرد و مدیریت آن در راس��تای
پیشبرد اهداف موردنظر اقتصادی است.
وی اضاف��ه کرد :نگاه حمایت��ی دولت به بازار س��رمایه نقش مؤثری
در اس��تقبال هرچ��ه بیشتر م��ردم از این ظرفی��ت و جهش یافتن
شاخصهای بورس داشته است .همچنین ادامه این روند موجب رونق
یافتن هرچه بیشتر بازار سرمایه و افزایش توان تأمین مالی طرحهای
کالن ملی بهویژه در حوزه تولیدات صنعتی خواهد شد.
توان شرکتهای دانشبنیان
با ورود به بورس تقویت میشود
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری کریمه و تحلیلگر اقتصادی نیز
گفت :در راس��تای عمل به ش��عار جهش تولید ،توان علمی و فناوری
ش��رکتهای دانشبنیان برای رف��ع نیازهای کش��ور به محصوالت
ن مال��ی بهتر طرحها تا حد زیادی
راهب��ردی با ورود به بورس و تأمی 
تقویت میشود.
علیرض��ا باباخان بیان کرد :بازار س��رمایه ظرفیت خوبی برای تأمین
اعتب��ارات موردنی��از طرحه��ای مه��م و راهبردی در ش��رکتهای
دانشبنیان دارد و اکنون ش��رایط اس��تفاده از این ظرفیت با توجه به
جهش صورت گرفته در بورس بهخوبی مهیا شده است.
وی با اش��اره به تولیدمحور بودن فعالیت ش��رکتهای دانشبنیان و
ن اف��زود :بهطور حتم افراد زی��ادی عالقهمند به
مزای��ای اقتصادی آ 
س��رمایهگذاری در ش��رکتهای دانشبنیان هس��تند و مدیران این
شرکتها با جذب س��رمایهگذاران میتوانند نقش مؤثری در ارتقای
هرچه بیشتر شاخصهای بازار سرمایه داشته باشند.
او ادامه داد :همچنین با ورود شرکتهای دانشبنیان به بورس ،عالوه
بر تأمین مالی طرحها ،فعالیت علمی و پژوهش��ی جوانان نخبه کشور
رشد چشمگیری خواهد کرد.
باباخان اظهار داشت :ارتقای توان مالی شرکتهای دانشبنیان موجب
میشود نیازهای کش��ور به محصوالت راهبردی با سرعت بیشتری
داخلیس��ازی و رفع ش��ده و س��طح تأثیرگذاری تحریم و فشارهای
اقتصادی دشمنان کاهش یابد.
وی بیان کرد :متخصصان فعال در شرکتهای دانشبنیان و نخبگان
خنثی کردن فشار تحریمها و تقویت اقتصاد ملی را دارند

کشور توان
که در این رابطه ورود به بازار س��رمایه نقش مهمی در حمایت از این
جریان تأثیرگذار دارد.
مدیرعام��ل صن��دوق پژوهش و فن��اوری کریمه ادام��ه داد :تقویت
شرکتهای دانشبنیان و توانمند شدن کشور در رفع نیازهای داخلی
بهویژه محصوالت راهبردی ،تحریمها را بیاثر میکند و موجب تقویت
تعامالت اقتصادی سایر کشورها با ایران میشود.
رونق بورس ،سیاست صحیح دولت برای مهار نقدینگی
استاد اقتصاد و عضو هیئتعلمی دانشگاه مفید قم نیز سیاست دولت
برای رونق بورس بهمنظور هدایت نقدینگی به سمت تولید را درست و
اصولی دانست و گفت :رونق بورس امتیازهای متعددی ازجمله جذب
نقدینگی ،جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای غیرمولد و همچنین
توزیع درآمد را بههمراه دارد.
حجتاالسالموالمس��لمین مجی��د رضاییدوانی با بی��ان اینکه اگر
سرمایههای زیادی به سمت بازار بورس هدایت شود ،این بازار میتواند
نبض اقتصاد کش��ور را در دس��ت بگیرد ،اظهار ک��رد :به دلیل اینکه
شرکتهای متعددی بهصورت سهامی در بورس وجود دارند و در آن
اوراق بهادار مالی منتش��ر میشود ،رونق بورس نقدینگی جامعه را به
سمت تولید هدایت میکند.
وی ادامه داد :رونق بورس و ادامهدار بودن عرضه س��هام شرکتها در
این بازار ،موجب جذب نقدینگی به سمت تولید و درنهایت رونق تولید
میشود که در این صورت فرصت ایجاد خطهای جدید در واحدهای
تولیدی عرضهش��ده در بورس فراهم میش��ود که رش��د اقتصادی و
افزایش اشتغالزایی را در پی دارد.
عضو هیئتعلمی دانش��گاه مفید افزود :س��ودده بودن ش��رکتها و
افزایش ارزش سهام ش��رکتهای عرضهشده در بورس نشاندهنده
این اس��ت که آن واحد تولیدی توانس��ته اس��ت محصوالت خود را
بهخوبی فروخته و سود مناسبی نیز کسب کند که این موضوع خود
موجب جلب اعتماد مردم برای خرید سهام و همچنین محصول آن
شرکت میشود.
او تصریح کرد :رشد صعودی شاخص بورس که یا بهواسطه عرضه اولیه
یا دستبهدست شدن سهام در بازار بورس ایجاد میشود ،نشاندهنده
اس��تقبال خوب مردم از این بازار و همچنین مناس��ب بودن وضعیت
اقتصاد کشور است.
رضاییدوانی ،جذب نقدینگی از بازار و هدایت آن به بخشهای تولید
را مهمترین دس��تاورد بورس برای مهار نقدینگی در کشور دانست و
تأکید کرد :بخش زیادی از نقدینگی که میتوانست به بازارهایی مانند
طال ،ارز و زمین وارد ش��ود و این بازاره��ا و بهتبع آن بخش زیادی از
اقتصاد کشور را دچار التهاب کند ،توسط بورس جذبشده که اقدامی
ارزشمند است.
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