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  یک کارشناس بازار سرمایه گفت: 
پیش تر حجــم تامین مالــی دولت از 
بازار ســرمایه 3 درصد بود اما این رقم 
در دو ســال اخیر به 30 درصد افزایش 
یافته و این فشار از تحمل بازار سرمایه 

خارج است. 
عضو سابق شــورای عالی بورس در 
گفت وگو با »توسعه ایرانی« با خطرناک 
توصیف کردن اینکه دولت انتظاری از 
سقوط یا صعود را ایجاد کند، تاکید کرد 
این بازار توان تحمل فشــار دولت برای 
تامین مالی را ندارد.روزهای خونین و 
سرخ بازار ســرمایه حدود 15 ماه است 
که ادامه یافته و سرمایه گذاران خرد این 
بازار که با آغاز دولت سیزدهم و قول ها 
و وعده های مکرر رئیس جمهور و سایر 
دلتمردان چشــم انتظار بهبود اوضاع 
بودند، اکنون ناامیدتر از هر زمان دیگری 
هستند. در 15 روز گذشــته، بورس از 
روزهای اوج خود در نیمه نخست سال 
1399 فاصله عجیبی گرفته است. در 
این میان سرمایه گذاران خرد بیشترین 
ضرر را متحمل شده اند.حاال غالمرضا 
مرحبــا می گوید کــه 70 میلیارد الر 

از ســرمایه ها ی مردم در کوره بورس 
سوخته و خاکستر شده است. 

 مجلس در شرایطی آماده تحقیق 
و تفحص از بورس می شــود که کاسه 
صبر ســهامداران لبریز شده و بار دیگر 
تجمعاتی از سوی سهامداران در حال 
برگزاری است. در واپســین روزهای 
خرداد 1400، رئیس دولت سیزدهم با 
حضور سرزده در تاالر بورس اظهار کرده 
بود؛ متاسفانه کار اشکاالتی داشت که 
سهامداران به ویژه سهامداران ُخرد را 
نگران کرده است.وی با انتقاد از تغییرات 
مکرر قوانین و مقررات، تاکید کرده بود؛ 
ثبات در مقررات از شــرایط مهم بازار 
سرمایه است تا ســهام دار بتواند وضع 
بازار را پیش بینی کند.اینــک 5 ماه از 
این وعده ها گذشته و بورس همچنان 
در وضعیت امیدوارکننده ای نیست و 
برخی معتقدند شــاخص این روزها به 
شکلی دستوری سبز شده و این وضعیت 
می تواند زمینه ساز سقوطی دوباره باشد. 

 افزایش تامین مالی دولت
 از بازار سرمایه 

عضو سابق شــورای عالی بورس به 
»توســعه ایرانی« گفــت: دولت نباید 
تامین مالی خود را به گردن بازار سرمایه 

بیندازد اما این اتفــاق در عمل رخ داده 
است به طوری که تامین مالی کمتر از 
سه درصد دولت از بازار سرمایه به حدود 
30 درصد رسیده است در حالی که این 
بازار تحمل چنین حجم از تامین مالی از 
طریق اوراق بدهی برای دولت را ندارد 
بنابراین شرایط باید منطقی شود و دولت 
دخالت نکند؛ اینکــه دولت انتظاری از 
ســقوط یا صعود را مطرح و ایجاد کند، 

بسیار خطرناک است. 
ماشــاءاهلل عظیمی، تصریح کرد: 
دولت اگــر پول و منابع مالــی دارد آن 
را وارد صندوق تثبیت کنــد زیرا این 
صندوق توسعه ای و حاکمیتی است و 
می تواند گاهی اوقات به عنوان ابزاری 
موثرعمل کند و مثال در نظر سبدگردانی 
و بازارگردانی کمک کند. دولت از طریق 
شورا و ســازمان تمام نهادهای موثر در 
بازار را مجاب کند فقط به فکر تامین مالی 
نباشــند و بنیادها، نهادهای، بانک ها، 
شستا و ... زمانی که می خواهند تامین 
مالی انجام دهند و از سیستم اطالعاتی 
قوی ای که در اختیار دارند اســتفاده 
کنند و سپس در ســایر مواقع در بازار 
حاضر نباشند و مردم و سهامداران خرد 
با سرمایه های 10 تا 20 میلیون تومان 

وارد این بازار شــده و این اطالعات را در 
اختیار نداشــته و آگاهی نسبت به این 

بازار ندارند هرروز بیشتر متضرر شوند.
عظیمی ادامه داد: حدود 90درصد 
کدهای در بازار متعلق به سرمایه های 
کمتر از 20 میلیون تومان است و باید 
بازارگردانی، سبدگردانی و آموزش های 
عمومی به ویژه از طریق رسانه ملی در 
دســتور کار قرار گیرد. زمانی که دولت 
زیرساخت ها را فراهم کند و نسبت به 
آگاهی بخشــی عمومی اقدام کند اگر 
مشکلی هم ایجاد شــود مسئولیت با 
کسی است که ســرمایه گذاری انجام 

داده و وارد بازار شده است. 
وی گفت: دولت باید تضمین کند در 
این بازار مداخله نخواهد کرد و هرگونه 

مداخله در بازار سرمایه ممنوع باشد. 
دولت نباید تضمین کننده 
وضعیت بازار بورس باشد 

عضو ســابق شــورای عالی بورس 
درباره قول ها وعده هــای مکرر دولت 
برای ساماندهی وضعیت بازار سرمایه 
گفت: دولت نباید درباره وضعیت بازار 
تضمینی ارائه دهــد زیرا خاصیت بازار 
سرمایه نسبت به اینکه هم ریسک دارد 
و هم بازده، از بین می رود و این وضعیت 

بزرگتریــن خیانت به بازار ســرمایه و 
فعالیت های اقتصادی است . سوال مهم 
اینجاست که مگر وظیفه دولت تضمین 
کردن است و هر زمان بگوید و بخواهد 
بازار باید مثبت شود؟ اگر بگوییم بازار 
مثبت خواهد شد و سایر متغیرها تاثیر 
گذاشــت و روند بازار منفی شــد، چه 

اتفاقی خواهد افتاد؟ 
وی افزود: بازار سرمایه در اصل بازاری 
است که متغیرهای اقتصادی، رفتاری، 
سیاسی و غیر اقتصادی در آن موثر است 
و دولت در قبال این بازار فقط موظف به 
تامین زیرساخت هاست و IT سازمان را 
قوی کند و امنیت سرمایه گذاری را باال 
ببرد و شفافیت را در همه شرکت ها به 
حداکثر برساند و زمینه تنوع بخشی از 

نظر تامین مالی ارتقاء دهد. 
توصیه به سهامداران خرد 

بــه گفته عظیمــی ســهامداران 
اگر اطالعــات ندارند باید بــه دنبال 
صندوق هایی با درآمد ثابــت بروند تا 
زمانی که اصول کار را بیاموزند و پس از آن 
از طریق صندوق ها و یا سبدگردان ها به 
بازار سرمایه وارد شوند در دنیا این گونه 
نیست که اشخاص رأســا وارد این بازار 
شوند. نتیجه ورود افراد این است که با 
انتشار یک خبر بد، افراد نسبت به عرضه 
آبشاری ســهام اقدام و خرید هیجانی 
می کنند اما دوســت دارنــد که دولت 
خسارت ها را تقبل کند که اصال درست 
نیست. وی درباره دالیل ایجاد بحران در 
بازار ســرمایه توضیح داد: بازار سرمایه 
در ایران بیشــتر متاثر از دالیل رفتاری 
است تا ریسک های اقتصادی و دالیل 
رفتاری ممکن اســت ناشی از مداخله 
دولتی و یا تاثیرات سیستماتیک باشد 
و یا شاید اظهار نظرهای ناهماهنگ تیم 
اقتصادی هر دولتی نیز می تواند در روند 

بازار موثر باشد. 
 خروج سرمایه ها 

به سمت بازار رمز ارزها 
وی افزود: نکته دیگــر در این بازار 
متاثر از دالیــل اقتصادی اســت زیرا 

هرچه بازار ســرمایه به عنــوان بازاری 
شفاف و امیدبخش؛ دچار کم توجهی و 
ناهماهنگی شود شاهد خروج و مهاجرت 
سرمایه و منابع از بورس با سایر بازارها 
خواهیم بود که اکنون این اتفاق رخ داده 
و سرمایه ها به سمت بازار رمزارزها رفته 
است و بررســی ها نیز نشان دهنده این 
مساله است. متاســفانه برای رمزارزها 
به عنوان بــازاری با امکان کنترل کمتر 
ضوابــط الزم را در دولــت دوازدهم و 
سیزدهم فراهم نکرده ایم، معامالت این 
بازار را مشــخص نکرده و حمایت های 
الزم و قانونی را تعیین نکرده ایم و فقط  
برخورد کرده ایم و این مساله سبب شده تا 
بازاری که می شد شفاف باشد و حتی از ان 
مالیان دریافت شود به بازاری زیرزمینی 
و غیرقانونی بدل شده است.  به گفته وی 
هر چه دیرتر دربــاره رمزارزها تصمیم 
بگیریم، ســرمایه های بیشتری به این 
بازار پمپاژ خواهد شد .  پیش از این محمد 
کشتی آرای نیز در گفت وگو با »توسعه 
ایرانی« از فرار سرمایه ها به بازار رمزارزها 
سخن گفت و تاکید کرد تحت تاثیر این 
اتفاق بازار طال راکد شــده و طال دیگر 

مامن پس انداز خانوارها نیست. 

عضو سابق شورای عالی بورس در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

تامین سرمایه دولت از بورس 10 برابر شده است

ماشاءاهلل عظیمی، عضو 
سابق شورای عالی بورس در 
گفت وگو با »توسعه ایرانی« 

با خطرناک توصیف کردن 
اینکه دولت انتظاری از 

سقوط یا صعود را ایجاد کند، 
تاکید کرد این بازار توان 
تحمل فشار دولت برای 

تامین مالی را ندارد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی گفت که در صورت موافقــت دولت با 
واگذاری سهام عدالت به جاماندگان در فاز نخست 
امکان واگذاری این سهام به بیش از 4 میلیون نفر تا 

دو ماه آینده فراهم است.
به گزارش ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی گفت : 

در مرحله نخست اولویت واگذاری سهام عدالت به جاماندگان 
دهک های پایین جامعه تحت پوشش کمیته امداد، سازمان 

بهزیستی و رزمندگان و ایثارگران است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شــورای اسالمی 
ایران توضیح داد که  یک میلیون و 750 هزار نفر نیز در زمان 
واگذاری سهام عدالت که واجد شرایط بودند، اما نتوانستند به 
موقع فرم های خود را تکمیل و به ثبت برسانند می توانند جزو 
این اولویت قرار گیرند.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد : در صورتی که  200 هزارمیلیارد 
تومان سهام داشته باشیم، امکان واگذاری سهام عدالت برای 

جاماندگان اولویت نخست در گروه اول وجود دارد.
پورابراهیمی با بیان اینکه با آغاز بکار دولت سیزدهم در 

مذاکرات حضوری با رییس جمهوری نامه ای در 
این باره آماده شد، افزود: آیت اهلل رئیسی این نامه 
را برای تصمیم نهایی بــه وزارت اقتصاد و دارایی 
و سازمان برنامه و بودجه ارســال کرد تا در این 
زمینه تصمیم گیری شود، ضمن اینکه ایشان با 
ساماندهی افراد جامانده از واگذاری سهام عدالت 
نظر مساعد داشــتند.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی یادآورشــد که با واگذاری سهام عدالت به 
افراد گروه اول، می توان در مرحله بعدی به ۸ میلیون نفر و در 
مرحله سوم به 12 میلیون نفر دیگر سهام عدالت واگذار شود.

وی با بیان اینکه کمیســیون اقتصادی واگذاری سهام 
عدالت به افراد جامانده را تصویب کرده است، افزود: در صورتی 
که دولت نیز با این طرح و مصوبه موافقت کند می توانیم با 
واگذاری بنگاه ها و شرکت های بورسی منابع بیشتری را برای 
دولت مهیا کنیم.پورابراهیمی تاکید کرد که امیدواریم با جمع 
بندی وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه وبودجه و با نگاه 
مثبت دولت، واگذاری ســهام عدالت شبیه واگذاری های 

قبلی، به افراد واجد شرایط جاماندگان در کشور فراهم شود.

سیدرضا فاطمی امین گفت: ساختار بازار از 
عوامل مرتبط با بروز و تشدید تورم است از این رو 
برنامه ای برای مدیریت بازار داریم که اثرات تورمی 

مرتبط با ساختار بازار را کاهش خواهد داد. 
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، وی 
با بیان اینکه بانک ها با اضافه برداشت و تسهیالت 

به رشد نقدینگی دامن می زنند، گفت: ما می توانیم نقدینگی 
مازاد و سرگردان را جمع کنیم که در این راستا 150 پروژه 
با 5 هزار میلیارد تومان سرمایه تعریف نموده ایم تا با هدایت 

نقدینگی به کاهش تورم کمک کنیم. 
ارتباط دالر با کاالی داخلی را قطع می کنیم 

فاطمین امیــن همچنین در خصوص بــازار ارز و تاثیر 
قیمت های خارجی بر کاالهای داخل، تصریح کرد: باید تالش 
کنیم ارتباط دالر با قیمت های بازارهای داخلی را قطع کنیم 
و با عوارض پلکانی این ارتباط را اصالح کنیم و اجازه ندهیم 
رانت های ارزی به داخل منتقل شود. وی همچنین افزود: روی 
صادرات تمرکز جدی داریم و می خواهیم در 6 ماهه دوم سال 
حدود 5 میلیارد دالر بیش از مدت مشابه سال قبل صادرات 

انجام شود. وزیر صنعت در ادامه با بیان اینکه اجرای 
طرح صندوق های ارزی جزو پروژه های آینده ما 
خواهد بود، بیان کرد: مــردم دالرهای خود را در 
این صندوق ها سرمایه گذاری خواهند کرد و ما نیز 
این منابع را در توسعه تجارت خارجی کشورمان 

مصرف می کنیم.
الگوی جدید مدیریت بازار اجرا می شود 

فاطمی امین همچنین در خصوص اصالح ساختار تنظیم 
بازار، گفت: روش های قبلی از قبیل بازرسی و نظارت تاثیرهای 
مقطعی دارند، ما می خواهیم همزمان با این روال و تفویض 
اختیار تنظیم بازار محصوالت کشاورزی دامی و باغی به جهاد 
کشاورزی، اصالح ساختارهای جدی در حوزه مدیریت بازار را 

دنبال کنیم و الگوی جدید مدیریت بازار را اجرا کنیم.
وی این مدیریت را در دو حــوزه کاالهای پایه و مصرفی 
دانست و افزود: ساز و کارهای جدیدی طراحی نمودیم و از 
تصمیمات روزمره، مقطعی و موردی به حالت سیســتمی 
می رسیم و این الگو تا آخر امســال اکثر محصوالت را در بر 

خواهد گرفت. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت: الگوی جدید مدیریت بازار  اجرا می شودامکان واگذاری سهام عدالت به بیش از ۴ میلیون نفر فراهم است 

خبر

رئیس ســازمان برنامه و بودجه درباره سیاست های مالی 
دولت سیزدهم، گفت: سیاست مالی دولت، تمرکز بر مدیریت 

هزینه ها است و این به معنای انقباض مالی نیست.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه، »مسعود میرکاظمی« 
گفت: تنها کاری که صورت می گیرد مدیریت هزینه ها است و 
این به معنای انقباض مالی نیست. پرداخت ها متوقف نشده و 
پروژه ها در حال پیگیری است و بعضی از پروژه های استان ها در 

اولویت قرار خواهد گرفت.
رییس ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در سال های 
گذشــته با وجود صرف منابع بســیار مالی از اهداف اصلی 
اقتصادی دور شده ایم، اظهار داشت: در این سال ها منابع به 

صورت اثربخش استفاده نشده،  اقدامات دولت باید منجر به 
افزایش سطح رفاه خانواده ها و در کل افزایش رشد اقتصادی 
شود. اما این اهداف مغفول مانده و باید بر شاخص های کالن 

اقتصادی متمرکز شد.
وی با تاکید بر اینکه نمی توان عامل مشــکالت اقتصادی 
کشور را صرفاً ناشی از تحریم دانست، گفت: در همه سال های 
بعد از انقالب، تحریم با درجات مختلف وجود داشــته است، 
قیمت نفت باال و پایین شــده و هر چهار دولــت بعد از دفاع 
مقدس هزینه های زیادی در توسعه زیرساخت ها کرده اند، اما 
تمرکزی بر رشد اقتصادی نداشته اند. اگر دولت و مجلس و در 
یک کالم، حاکمیت بر رشد اقتصادی متمرکز شود به دست 

آوردن نرخ های باالی رشــد در ســال آینده دور از دسترس 
نیســت.معاون رئیس جمهوری اهمیت جذب منابع از سوی 
مسووالن را یادآور شد و افزود: مدیریت به معنای هزینه کردن 
منابع نیست. مدیران دولتی، به خصوص مدیران استانی باید 
در جذب سرمایه، خالق و توانمند باشند.میرکاظمی با اشاره 
به افزایش اختیارات اســتان ها در بودجــه 1401 گفت: باید 
استانداران و شورای برنامه ریزی استان، اختیار عمل داشته و در 
مقابل منابعی که در اختیار آنها گذاشته می شود، پاسخگو باشند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشــاره به ضرورت اصالح 
ساختار بودجه،   گفت: بودجه سال 1401 ساده، قابل کنترل 

بوده و تضمین کننده شاخص های کالن اقتصادی خواهد بود.
 میرکاظمی با بیان اینکه در تدوین بودجه از پیشــنهادات 
کمیسیون برنامه و بودجه استقبال می شود، اظهار داشت: این 
آمادگی وجود دارد تا در اصالح ساختار بودجه از ظرفیت های 
مجلس اســتفاده شــود.وی با بیان اینکه حدود 10 سال کار 

تحقیقاتی روی اقتصاد کالن کشــور انجام داده است، افزود: 
برای معضالت کشور راه حل مشخصی وجود دارد.  جمع بندی 
مطالعات انجام شده این است که وقتی موضوعی هدف گیری 

می شود الزم است منابع به سمت آن بسیج شود.
معاون رییس جمهوری در مورد سرنوشــت ارز ترجیحی 
در بودجه ســال آینده، گفت: الیحه ای برای تعیین تکلیف ارز 

ترجیحی در جهت حمایت از مردم به مجلس ارائه خواهد شد.

 رئیس سازمان برنامه و بودجه:

 انقباض مالی در دستور کار دولت نیست

مهرنوش حیدری

خبر اقتصادی

 سوختگیری در تمام جایگاه ها
 با کارت سوخت ازسرگرفته شد

مدیر عامل شرکت 
ملی پاالیــش و پخش 
فرآورده های نفتی گفت: 
پروژه اتصال جایگاه ها به 
سامانه هوشمند به پایان 
رسید و سوختگیری در 

تمام جایگاه ها با کارت سوخت انجام می شود.
به گزارش شــبکه خبر، جلیل ساالری تصریح 
کرد: هم اکنون همه جایگاه های سوخت کشور در 

شبکه توزیع قرار گرفته اند.
    

رشد ۲۷ هزار برابری حجم 
نقدینگی در ۵۰ سال گذشته

مهر- عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
گفت: رشــد نقدینگی در ایران طی 50 سال اخیر 
حدود 27 هزار برابر شده است و در چنین شرایطی 
نمی توان انتظار ثبات ارزش پول ملی را در کشــور 
داشت.غالمرضا مصباحی مقدم افزود: از 50 سال 
گذشــته تاکنون که نفت وارد اقتصاد ایران شده 
است دچار رشد نقدینگی در کشــور شدیم و این 
جریان مخصوص چهار دهه گذشته نیست و به طور 
دقیق از سال 1351 که وزن نفت در بودجه کشور باال 
رفت ، دچار کسری بودجه و رشد نقدینگی در کشور 
هستیم.وی با تاکید بر اینکه باید بودجه کشور از نفت 
آزاد شود، تصریح کرد: اگرچه نفت موهبت خوبی 
برای کشور است اما تبدیل درآمد های حاصل از نفت 
در بودجه، تبدیل به نفرین منابع در کشور شده است.

    
افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی 

تقاضای رستوران ها
ایلنا- رییس اتحادیه رســتوران داران تهران 
گفت: نســبت به شــش ماه قبل درخواست جواز 
کسب حدود 20 درصد افزایش داشته است. وضعیت 
تقاضا هم در این مدت با بهبود همراه بوده و مشتریان 
حدود 10 تا 15 درصد بیشتر به رستوران ها مراجعه 

می کنند.
سیدعلی اصغر میرابراهیمی در مورد آخرین 
وضعیت رستوران ها اظهار کرد:  روال کسب و کار 
رســتوران ها رو به بهبود بوده اما وضعیت قیمت 
مواد اولیه به شکلی اســت که به صورت لحظه ای 
در حال افزایش است. برای مثال رب گوجه را هر 
کیلو 25 هزار تومان می خریــم، مرغ و بقیه اقالم 
هم وضعیت مشــابهی دارند.وی افزود: مواد اولیه 
به شدت گران شده اما به طور کلی نسبت به چند 
ماه پیش وضعیت کسب و کار بهتر شده است و اگر 
قیمت های مواد اولیه هم تعدیل شــود وضعیت 

بهتر می شود.
    

 درآمد صادرات نفت ایران
 به 8/۷ میلیارد دالر رسید

اتاق بازرگانی تهران- صادرات نفتی در فصل 
نخست 1400 با حدود 2.3 برابر افزایش نسبت به 
فصل مشابه سال قبل، معادل ۸.7 میلیارد دالر اعالم 
شده اســت.طی دهه 1390 میانگین سهم بخش 
استخراج نفت، گاز و پاالیش نفت در تولید ناخالص 
 داخلی ایران حدود 12.6 درصــد بود که باالترین 
سهم در این دهه مربوط به سال 1390 با رقم 20.6 
درصد است. از سال 1397 روند نزولی کاهش سهم 
نفت در کل تولید، آغاز شد که با تشدید تحریم  ها در 
ســال 139۸ به 7.3 درصد و در سال 1399 هم به 

حدود 5 درصد رسید.
    

افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت 
ماهی قزل آال در بازار 

ایسنا- گزارش های رسمی نشان می دهد که 
ماهی قزل آال نسبت به شهریورماه 14 درصد و در 
مقایسه با مهرماه سال گذشته 100.5 درصد گران 

شده است.
چندی پیش اتحادیه مربوطه در رابطه با دالیل 
افزایش قیمت ماهی قزل آال به کاهش تولید، افزایش 
قیمت خوراک، افزایش صادرات و باال رفتن تقاضا 

اشاره کرده بود.
این در حالی است 
کــه در مهرماه ســال 
جاری هر کیلو ماهی 
قزل آال به طور متوسط 
79 هزار و 300 تومان 

فروش رفته و تا بیش از 100 هزار تومان هم قیمت 
خورده است، در حالی که قیمت هر کیلو در مهرماه 
سال گذشته به طور متوسط 39 هزار و 500 تومان 
و در شهریورماه امسال حدود 69 هزار و 600 تومان 
بوده است.چندی پیش اتحادیه مربوطه در رابطه 
با دالیل افزایش قیمت ماهــی قزل آال به کاهش 
تولید، افزایش قیمت خوراک، افزایش صادرات 

و باال رفتن تقاضا اشاره کرده بود.

خبر


