اخبار
صرافیها ملزم به انجام معامالت در
حسابی به نام صرافی شدند

رئی��س کان��ون صراف��ان ایرانی��ان ط��ی
اطالعی��های از ل��زوم انج��ام معام�لات در
حس��ابی به نام صرافیها خب��ر داد و گفت:
هرگونه واسطهگری در معامالت غیر رسمی
ممنوع اس��ت .به گزارش دانش��جو ،کامران
س��لطانی زاده رئی��س کان��ون صرافان در
اطالعیهای خطاب به صرافیها اعالم کرد:
با توجه به اینکه مدیران شرکتهای صرافی
همواره قوانین و بخشنامههای بانک مرکزی
را رعای��ت نم��وده و در باب اج��رای قوانین
مبارزه با پولشویی دقت داشتهاند و با توجه به
تاکید بانک مرکزی در جلسات با این کانون
به اهمیت موضوع خواهشمند است ،کما فی
السابق به رعایت و اجرای قوانین دقت نظر
داش��ته و اس��تناد ماده  ۳۴دستورالعمل ناظر
بر عملیات صرافی در خصوص اس��تفاده از
حسابهای ش��خصی به هر عنوان در امور
ش��رکتهای صراف��ی بدین وس��یله ابالغ
میگردد ،کلیه دریافتها و پرداختها صرف ًا
باید در حسابی به نام صرافی نگهداری شود.
واریز و یا پرداخت وج��وه متعلق به صرافی
در حسابهای شخصی و همچنان هرگونه
واسطه گری در معامالت غیر رسمی ممنوع
بوده و مدیران ش��رکتهای صرافی موظف
به رعایت این موضوع میباشند؛ لذا عواقب
و تبعات عدم رعایت  ۳۴دس��تورالعمل ناظر
بر عملیات صرافی به عهده مدیران صرافی
میباشد.
بدترین سقوط اقتصادی تاریخ آمریکا

وزارت تجارت آمریکا در گزارش سوم و نهایی
خود اعالم کرد که اقتصاد این کش��ور در سه
ماهه دوم تح��ت تأثیر پاندم��ی کرونا ۳۱.۴
درصد نس��بت به سال گذشته آب رفته است.
به گزارش مهر به نقل از راش��اتودی ،وزارت
تجارت آمریکا در گزارش سوم و نهایی خود
اعالم کرد که اقتصاد این کشور در سه ماهه
دوم تح��ت تأثیر پاندمی کرون��ا  ۳۱.۴درصد
نسبت به سال گذشته آب رفته است که این
بدترین س��قوط اقتصادی تاریخ آمریکا است.
بدترین س��قوط اقتصادی آمریکا مربوط به ۳
ماهه اول  ۱۹۵۸بود که اقتصاد این کشور ۱۰
درصد آب رفته بود.دادههای جدید نس��بت به
گزارش قبلی این وزارتخانه که در ماه آگوست
اعالم ش��ده بود  ۰.۳درصد بهبود یافته است.
در بیانیه اداره تحلیلهای اقتصادی آمریکا در
مورد این گزارش آمده است :افت اقتصادی ۳
ماهه دوم نشاندهنده واکنش دولت به کووید
 ۱۹و ص��دور فرمان «در خانه بمانید» در ماه
آوریل و مارس اس��ت هر چند بخشی از این
محدودیتهای برقرار ش��ده در ماه ماه می و
ژوئن برداشته شدند و بستههای کمک مالی
دولتی مربوط به بحران کرونا در بین خانوارهای
و شرکتهای آمریکایی توزیع شد.در ادامه این
بیانیه آمده است :محدودیتهای قرنطینهای
منجر به تغییر س��ریع فعالیته��ای تجاری
ش��د و ش��رکتها و مدارس رو به دورکاری
آوردند .همچنین مصرفکنندگان و شرکتها
سرمایهگذاریهای خود را کاهش داده ،محدود
کرده و یا لغو کردند.اقتصاد آمریکا در سه ماهه
اول هم  ۵درصد آب رفته بود و به  ۱۱س��ال
رشد متوالی اقتصادی خود پایان داده بود.
ممنوعیت صادرات
تخم مرغ موقتی است

رئیس هیأت مدی��ره اتحادیه مرغ تخم گذار
استان تهران با بیان اینکه ممنوعیت صادرات
تخم مرغ موقتی است ،گفت :فعالیت سامانه
بازارگاه کام ً
ال اتوماتیک و از دستی خارج شده
اس��ت.ناصر نبی پور در گفتگو با مهر با اشاره
به ممنوعیت صادرات تخم مرغ برای تنظیم
بازار داخلی ،گفت :حدود یک هفته اس��ت که
برای صادرات تخم مرغ مجوز داده نمیشود
و این باعث میش��ود ما مشتریهای خود را
در کش��ورهای ه��دف از دس��ت بدهیم.وی
اضافه کرد :البته به اعتقاد بنده این ممنوعیت
موقتی است و به احتمال قوی از هفته آینده با
اعمال تعرفه  ٢٥٠٠تومانی برای صادرات هر
کیلوگرم تخم مرغ ،ممنوعیت آن لغو میشود.
نبی پور با اشاره به وضعیت مطلوب صادرات
در سالجاری افزود :از تیرماه به دلیل فشارهای
وارد ش��ده صادرات دچار نوساناتی شد اما به
طور کلی بین  ٤٥ت��ا  ٤٦هزار تن تخم مرغ
از کشور صادر شده است.وی اضافه کرد :اگر
مس��ئوالن اجازه دهند صادرات انجام ش��ود
امس��ال تا  ١٠٠هزار تن هم میتوانیم تخم
مرغ صادر کنیم که این رقم خوبی است.این
فعال بخش خصوص��ی در بخش دیگری از
سخنان خود با اش��اره به تعیین نرخ مصوب
 ١٢هزارتومان ب��رای هر کیلوگرم تخم مرغ
درب مرغ��داری گفت :ه��م اکنون میانگین
قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری
 ١٢تا  ١٣هزار تومان اس��ت و طی هفتههای
گذشته دولت فش��ار زیادی به تولیدکنندگان
آورد ت��ا قیمت را کاه��ش دهند و اگر قیمت
باالتر باشد تولیدکننده جریمه میشود و این
به نوعی سرکوب قیمت است.

رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید:

تولید کشور در یک دهه گذشته روندی کاهشی داشته است

رییس کمیس��یون ویژه جهش و رونق تولید گف��ت :جهش و رونق تولید
جزو با حمایت از تولیدکنندگان و رفع قوانین و مقررات مزاحم تولید میسر
نیست ،از این رو هدفگذاری اصلی و برنامه کمیسیون در طول این دوره
تمرکز بر رفع موانع تولید و س��رمایه گذاری خواه��د بود .به گزارش خانه
ملت ،سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید
و نظارت بر اجرای سیاس��تهای کلی اصل  44قانون اساس��ی در نشست
با روس��ای اتاقه��ای بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش��اورزی ایران ،گفت:
تولید کشور در طول یک دهه گذشته روندی کاهشی داشته است.نماینده
مردم تنکابن ،رامس��ر و عباس آباد در مجلس شورای اسالمی افزود :رشد

اقتصادی کش��ور در سال  97منفی  5و در سال  98منفی  8و در سال 99
با شیوع بیماری کرونا همچنان سیر منفی خواهد داشت و این وضعیت با
هدف گذاری جهش و رونق تولید فاصله بسیار دارد.وی ادامه داد :جهش و
رونق تولید جزو با حمایت از تولیدکنندگان و رفع قوانین و مقررات مزاحم
تولید میسر نیس��ت و هدفگذاری اصلی و برنامه کمیسیون در طول این
دوره تمرکز بر رفع موانع تولید و سرمایه گذاری خواهد بود.حسینی با اشاره
به جایگاه تشکلهای صنفی بخش خصوصی در ارائه واقعیتهای بخش
اقتصاد غیر دولتی ،گفت :بهترین و مطمئن ترین منبع و ماخذ اقتصاد بخش
غیردولتی ،اتاقهای بازرگانی هستند و مجلس به استناد گزارشهای این
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بخش می تواند به وظیفه نظارتی خود به خوبی عمل کند.رئیس کمیسیون
وی��ژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاس��تهای کلی اصل 44
قانون اساسی ،با اشاره به وجود قوانین در حوزه حمایت از تولید ،گفت :به
نظر می رس��د علت اصلی تعلل و توقف در تزاحم و عدم تعامل مجریان
باشد و باید با همکاری دولت ،مجلس و بخش خصوصی سوءظن ها را به
همکاری و هماهنگی تبدیل کنیم.حسینی تامین مواد اولیه تولید ،ترخیص
سریع آن از گمرکات کشور و تامین منابع مالی تولیدکنندگان را جزء مسائل
مورد توجه کمیس��یون ویژه دانست و افزود :ارز حاصل از صادرات باید در
کوتاه ترین زمان ممکن به چرخه تجاری کشور بازگردد.
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اخبار
درخواست مختومه شدن پرونده
«هالک بانک» ترکیه رد شد

مجلس برای جبران کم کاری دولت استین باال زده است

گ�روه اقتص�ادی -میثم ترکیان :طبق��ات مختلف مردم از
الیههای فرودست ،متوسط و باالی طبقه کارگر گرفته تا
الیههای مختلف طبقهی متوسط -امروز در تامین نیازهای
ضروری خانوار درماندهاند .هزینهی سبد خوراکیهای یک
خانوار  ۴نفره ،بسیار بیشتر از دستمزد  ۲میلیون و  ۶۱۱هزار
تومانی حداقلبگیران است و مزدبگیرانی که جزو الیههای
باالتر درآمدی محس��وب میش��وند و مث� ً
لا  ۴یا حتی ۵
میلیون تومان در هر ماه درآمد دارند ،به زحمت میتوانند
هزینهه��ای خورد و خوراک خان��وار خود را تامین کنند و
باز در تامین اجارهخانههای سر به فلککشیده ،هزینههای
سازی کرونا
دوران مجازی ِ
مضاعف آموزش به خصوص در ِ
و همچنین هزینههای درمان و پیشگیری از بیماریهای
مختلف ،درماندهاند.در چنین شرایطی است که نمایندگان
مجلس یازدهم برای جبران کم کاری دولت روحانی که با
حمایت طیف اصالح طلبان و سازندگی سرکار امد ،دست
طرح تامین کاالهای اساس��ی ،را در صحن
به کار ش��د و ِ
علنی به تصویب رساند.
ق�درت خری�د خانوار ب�ا اجرای طرح تامی�ن کاالهای

اساسی ترمیم میشود

درهمی��ن خصوص به��زاد رحیمی عضو هیات رئیس��ه
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با خانه ملت
درباره طرح تامین کاالهای اساسی ،گفت :با توجه به موج
گرانی و کاه��ش قدرت خرید مردم یکی از ضرورتهای
کشور تدوین طرحهایی در راستای تامین کاالهای اساسی
موردنیاز خانوار اس��ت و این مه��م وکالی مردم در خانه
ملت را برآن داش��ت تا با تدوین و تصویب طرح حمایت
معیش��تی زمینه کمک به دهکهای پایین جامعه از نظر
درآمدی را فراهم کنند.نماینده مردم سقز و بانه در مجلس
شورای اسالمی افزود :در حال حاضر این طرح به صورت
آزمایش��ی و به مدت  6ماه اجرایی میش��ود و در صورت
بهبود وضعیت اقتصادی و معیش��تی مردم متوقف خواهد

معیشت مردم دغدغه مجلس

ط�رح تامی�ن کااله�ای اساس�ی موج�ب حمای�ت از

محصوالت و تولیدات ایرانی میشود

ش��د اما در صورت تداوم وضعیت کنونی در بودجه س��ال
 1400نیز در نظر گرفته میش��ود.وی اضافه کرد :جامعه
مش��مول در طرح حمایت معیشتی  60میلیون نفر است
ب��ه این معنا که برای  20میلیون نفر که تحت پوش��ش
نهادهای حمایتی هستند اعتباری بالغ بر  120هزار تومان
در نظر گرفته میش��ود و برای  40میلیون باقی مانده 60
ه��زار تومان.این نماینده مردم در مجل��س یازدهم ادامه
داد :براساس طرح حمایت معیشتی اعتبارات موردنظر در
کارتهای الکترونیکی شارژ خواهد شد تا افراد با مراجعه
به فروشگاههای خاص کاالهای اساسی موردنیاز خود را
تامین کنند ،در نتیجه نقدینگی وارد جامعه نمی شود.عضو
هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد:
در حال حاض��ر برخی از مردم با یاران��ه  45هزار تومانی
هزینه زندگی را تامین میکنند بنابراین طرح تامین کاالی
اساسی تاثیر به سزایی در معیشت مردم خواهد داشت.

طرح تامین کاالهای اساس�ی ُمس�کنی ب�رای درمان

موقت مشکالت معیشتی مردم است

محمدجواد عس��کری نماینده مردم داراب و زریندش��ت
در مجلس ش��ورای اس�لامی در گفتوگو ب��ا خانه ملت،
در خص��وص ط��رح تامی��ن کاالهای اساس��ی از س��وی
نمایندگان ،گفت :متاسفانه دولت ارادهای برای حل مشکل
معیش��تی مردم ندارد ،مجلس مجبور اس��ت تا به اینگونه
موضوعاتبیشترورودکند.نایبرئیسکمیسیونکشاورزی،
آب ،منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی
با اشاره به اینکه طرح تامین کاالهای اساسی در دستور کار
صح��ن علنی مجلس قرار گرفت ،ادامه داد :مردم در زمینه
معیشت و تامین کاالهای اساسی خود مشکل جدی دارند،
امیدواریم با عملیاتی ش��دن طرح تامین کاالهای اساسی
بخش��ی از این مشکالت کاسته شود.این نماینده مردم در
مجلس ش��ورای اسالمی با تاکید بر اینکه مجلس پس از

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰مجلس خبر داد

خلعیدمدیریتفعلیشرکتهفتتپهتاپایانآبانماه

سخنگوی کمیسیون اصل  ۹۰مجلس گفت :خلع ید و
تعیین جایگزین مدیریت فعلی شرکت هفت تپه -که
تخلفات متعددی نیز داشتند -تا پایان آبان ماه صورت
میپذی��رد .علی خضریان در گفتوگو با خانه ملت،
پس از برگزاری نشس��ت بررسی مشکالت کارگران
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ،گفت :بعد از
رسیدگی به موضوع کشت و به ثمر رسیدن موضوع
پرداخت حقوق و دس��تمزدها کارگران شرکت هفت
تپه ،برای نخستین بار تمامی دستگاههای نظارتی و
امنیتی اعم از سازمان خصوصیسازی ،وزارت اقتصاد
پذیرفتند تا پایان آبان ماه خلع ید مدیریت فعلی انجام
و جایگزین تعیین شود تا وضعیت هفت تپه از شرایط
نامس��اعدی -که از س��ال  94دچار آن شده -خارج
شود.نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر
و پردی��س در مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد:
مقرر شد؛ س��ازمان خصوصیسازی و وزارت اقتصاد
ب��ه صورت هفتگی گزارش اقدامات انجام ش��ده در
راس��تای خلع ید را به مجلس ارائه دهد تا این مهم
در زمان مقرر رقم خورد.وی درباره ش��رایط انتخاب

تصویب بر اجرای طرح تامین کاالهای اساسی نظارت داشته
باش��د ،عنوان کرد :طرح تامین کاالهای اساسی ُمسکنی
برای کاهش مشکالت معیشتی مردم است ،مجلس باید در
درازمدت دغدغه مردم را برطرف کند.نایب رئیس کمیسیون
کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای
اسالمی در پایان ،خاطرنشان کرد :متاسفانه در کشور سیستم
توزیع کاالهای اساس��ی وضعیت مطلوبی ندارد باید برای
اصالح این موضوع تالش کنیم.

مالکان آتی این شرکت ،توضیح داد :از آنجا که اداره
این شرکت به تامین اعتبار مالی نیاز دارد باید بررسی
شود؛ کدام یک از دستگاههای داوطلب برای تصدی
بر آن ،چنین توانی دارند و دقیقا به همین دلیل یک و
نیم ماه برای تغییر متصدی زمان گذاشته شده است
چراکه اگر این شرکت به دست یک بخش دولتی یا
خصوصی داده شود -که توان تامین نیاز مالی شرکت
را ندارد -مشکلی حل نخواهد شد.خضریان بیان کرد:
مجلس به دنبال اعمال نفوذی مبنی بر اینکه شرکت
هفت تپه به چه مالکی سپرده شود نیست و این مهم
بر عهده دولت است.س��خنگوی کمیسیون اصل 90
مجلس ش��ورای اس�لامی اظهار کرد :اکنون مسئله
اصلی ش��رکت هفت تپه سپردن آن به بخش دولتی
نیست چراکه مشکل برخی ش��رکتها مانند هپکو
باوجود واگ��ذاری به بخش دولتی بر قوت خود باقی
است بنابراین مس��ئله اصلی سپردن این شرکت به
دس��تگاهی اس��ت که اهلیت اداره آن را داشته باشد
و به یقین اهلیت در واگذاری مهمتر از دولتی ش��دن
آن است.

مهدی عس��گری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس،
درباره طرح تامین کاالهای اساسی ،گفت :مشکالت کنونی
اقتصاد که محصول فشار بیرونی و سوءتدبیر برخی مسئوالن
داخلی است ،موجب شده که بسیاری از خانوادهها برای تامین
کاالی اساس��ی با مش��کل جدی روبه رو شوند و از آنجایی
که یکی از اولویتهای مجلس یازدهم حمایت از دهکهای
پایین درآمد است طرح تامین کاالی اساسی تدوین و کلیات
آن در صحن تصویب شود.نماینده مردم کرج ،اشتهارد و آسارا
در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه طرح تامین کاالهای
اساسی موجب حفظ قدرت خرید مردم میشود ،افزود :حمایت
معیشتی و دسترسی مردم به ویژه دهکهای پایین درآمدی
به کاالهای اساسی و ضروری با این طرح محقق میشود.وی
اضافه کرد :براساس طرح تامین کاالهای اساسی ،کارتهای
الکترونیک��ی در اختیار خانوار قرار میگیرد تا با اعتبار موجود
در این کارتها مردم بتوانند کاالهای اساسی موردنیاز خود
را تامین کنند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه
داد :در صورتی که طرح تامین کاالهای اساس��ی به درستی
اجرایی ش��ود ،میتواند سه مس��ئله اساسی را پیگیری کند؛
تامین نیازهای اساس��ی خانوار و حفظ قدرت خرید ،حمایت
از محصوالت و تولیدات ایرانی و رونق تعاونیهای مصرف
و واحدهای صنفی با این طرح محقق میشود.

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد

بازگشت ۸میلیارد دالر ارز صادراتی به کشور

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه
ش��خصی خود در اینس��تاگرام نوش��ت :در اوج فشار
حداکث��ری و بعد از دو س��ال مقاومت بانک مرکزی
درخط مقدم جنگ اقتصادی و درمقابل ش��دیدترین
وبی س��ابقهترین تحریمهای پولی وبانکی وعلیرغم
محدودیت دسترس��ی ب��ه درآمدهای ارزی کش��ور،
بانک مرکزی با تمرکز بر تأمین کاالهای اساس��ی،
دارو و مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی ،نیازهای
اساس��ی و ضروری کش��ور را با تمام س��ختیها به
خوبی وکفایت تامین کرده واجازه نیزنداده اس��ت که
واضعان تحریم به هدف اصلی خودش��ان در دوسال
گذشته ،که همانا فروپاشی اقتصاد کشور بود ،برسند.
همت��ی افزود :با افزایش ن��رخ ارز در چند هفته اخیر،
که در مورد دالی��ل آن به موقع خود توضیح خواهم
داد ،هجمههای س��ازمان یافت��ه وبعض ًا با هدفهای
خاص ،علیه بانک مرکزی آغاز ش��ده است .با وجود
س��ختیها و دشواری ها ،کنترل نرخ ارز دغدغه مهم
بانک مرکزی است ،مردم عزیز مطمئن باشند بانک
مرکزی بدون توجه به حواشی ،به تالش خود ،برای

ثبات س��ازی بیشتر در بازارها و انشااهلل عبور مطمئن
از آخرین مراحل فش��ار حداکث��ری ،ادامه خواهد داد.
رئیس کل بانک مرک��زی ادامه داد :این روزها بعد از
طرح مکانیزم ماشه ،اخباری در موردقطع کامل ارتباط
نظام مالی ایران مطرح میشود ،فارغ ازقابلیت عملیاتی
داشتن و میزان تأثیر عملی آن ،متأسفانه تأثیر روانی
آن دربازار ارز سایه افکنده است .درحالیکه درمقابل آن،
خبرهای مثبتی از منابع مسدودی دارم .ونیز ،همانطور
که قبال گفتم روند عرضه و معامالت حوالههای ارزی
در بازار دوم ،دربسترسامانه نیما ،بخصوص سه ماهه
اخیر ،بهتر ازقبل شده است .صادر کنندگان بالغ بر ۸
میلیارد دالر از تعه��دات ارزی  ۲۷میلیارد دالری ایفا
نش��ده خود ،مربوط به پروانههای صادراتی سالهای
 ۱۳۹۸ -- ۱۳۹۷خ��ود را ،به تدریج به چرخه اقتصاد
کش��ور آورده و مانده تعهدات آنهابه حدود  ۱۹میلیارد
دالر کاهش یافته اس��ت .میانگین وزن��ی نرخ ارز در
س��امانه نیما نیز ،با روند کاهشی به محدوده  ۲۳هزار
تومان به ازای هر دالر رسیده است ،که البته تأثیرخود
را بتدریج درنرخهای بازار نشان خواهد داد.

روش تامین مالی تولیدیهای تازه تاسیس از بورس

دبیر تامین مالی بورس گفت :ش��رکتهای
تازه تاسیس شده هم از طریق پذیره نویسی
اق��دام به تامی��ن مالی میکنن��د و میتواند
ب��ه صندوق پ��روژه مراجعه کنند ت��ا از این
طریق برایش��ان منابعی ایجاد ش��ود .حسن
پور دبی��ر تامین مالی ب��ورس در گفتوگو
با باش��گاه خبرنگاران جوان ،در مورد تامین
مالی ش��رکت های تولیدی از بورس اظهار
ک��رد :وقتی ک��ه یک تولید کنن��ده بخواهد
ب��رای افزای��ش تولیدش از طری��ق بورس
تامین س��رمایه کند راه هایی همچون آورده
نقدی ،مطالبات و یا س��لب حق تقدم پیش

رئیس کمیس��یون اقتصادی ات��اق اصناف
تهران گفت :س��رمایه در گ��ردش و تامین
مواد اولیه مش��کل اصلی واحدهای صنفی
تولیدی اس��ت .علی اژدرکش در گفت وگو
با ف��ارس در م��ورد مش��کالت واحدهای
تولی��دی اصناف گف��ت :افزایش قیمت ارز
مش��کالت زیادی را در بخ��ش تامین مواد
اولیه ب��رای واحدهای تولیدی بوجود آورده
اس��ت و وابس��تگی مواد اولیه ب��ه نرخ ارز

اتمام پروژههای نیمه تمام عمرانی از طریق بازار سرمایه

روی آن ها قرار دارد.وی ادامه داد :در روش
انتش��ار اوراق ،قرض دهی ب��ا درآمد ثابت و
هم مدلهای مختلفی مثل :اوراق صکوک،
اوراق مش��ارکت ،مرابح��ه و اوراق منفع��ت
وج��ود دارد البته اگر تولید کننده ش��رکت
زیر مجموعه داش��ته باش��د میتواند عرضه
اولیه داش��ته باش��د ،ولی اگر شرکت اصلی
را بخواه��د عرضه اولیه کن��د پول در جیب
سهام دار میرود و به داخل شرکت نمیآید.
دبیر تامین مالی بورس گفت :یک ش��رکت
اگر چند ش��رکت زیر مجموعه داش��ته باشد
میتوان��د یکی را عرض��ه اولیه کند و با این

اقدام منابع مالی به تولی��د بیاورد و افزایش
تولید دهد.حسن پور اظهارکرد :شرکتهای
تازه تاسیس شده هم از طریق پذیره نویسی
اق��دام به تامین مالی میکنند و می تواند به
صندوق پروژه مراجعه کنند تا از این طریق
برایشان منابعی ایجاد شود.دبیر تامین مالی
بورس بیان کرد :با تشکیل سازمان بورس
در سال  ۸۴قدمهای خوبی برای توسعه این
ابزارهای تامین مالی برداشته شده است و در
سال  ۸۶هم قانون افزایش توسعه ابزارهای
نوین در مجلس شورای اسالمی به تصویب
رس��یده اس��ت که بعد از تصویب این قانون

ش��اهد افزایش انتش��ار اوراق صکوک بوده
ای��م .او تصریح کرد :خیلی از تولید کنندهها
به خاطر آشنایی کم با تامین مالی از بورس
کمتر به سراغ بازار سرمایه میآیند و اولویت
شان بیشتر بانکها هستند .البته حدود یک
س��الی هس��ت که با افزایش استقبال مردم
نس��بت به بازار س��رمایه تولید کنندهها هم
اعتمادش��ان برای تامین مالی از این طریق
بیشتر ش��ده اس��ت.دبیر تامین مالی بورس
اظهار کرد :اگر تولید کنندهها اقبال بیشتری
به بازار س��رمایه برای تامین مالیشان داشته
باش��ند ابزارهای تامین مالی هم گس��ترش

سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه  2مشکل اصلی واحدهای تولیدی
ش��رایط ناپایداری را ب��رای تولید رقم زده
اس��ت .رئیس کمیس��یون اقتص��ادی اتاق
اصناف تهران اف��زود :افزایش قیمت ارز و
بخشنامه ها و تصمیمات بانک مرکزی باعث
مشکالتی در تامین مواد اولیه و به عبارتی
کمبود آن ش��ده است و این مسائل موجب
افزایش قمیت مواد اولیه ش��ده اس��ت .این
فعال اقتصادی بیان داش��ت :شرایط فعلی
اقتصادی باعث ش��ده تا خریدهای اصناف

ب��ه صورت نق��دی انجام ش��ود و خرید به
شیوه سابق و اعتباری وجود ندارد لذا خرید
نقدی نیازمند س��رمایه در گردش اس��ت و
با توجه ب��ه افزایش قیم��ت ارز و افزایش
قیمت مواد اولیه واحدهای تولیدی صنوف
نیازمن��د افزای��ش چند برابری س��رمایه در
گردش هستند .وی افزود :افزایش سرمایه
در گ��ردش نیز برای واحده��ای تولیدی با
توجه به شرایط فعلی اقتصاد و عدم حمایت

امکان پذیر نیس��ت .اژدرکش با بیان اینکه
ش��رایط اقتص��ادی ،افزایش قیم��ت ارز و
کاه��ش ارزش پول ملی قدرت خرید مردم
را کاهش داده است گفت :با کاهش قدرت
خرید مردم اصناف ضعیف تر می ش��وند و
این موضوع مشکل اقتصادی عدیده ای را
بوجود خواهد آورد .وی بیان داشت :دولت
بای��د تامین مواد اولیه تولید را از واردات هر
کاالی دیگری متمایز کند و بر این اساس

بیش��تری خواهد داشت.حس��ن پ��ور اظهار
کرد :شرکت س��هامی عام فرآیندش خیلی
وقت اس��ت که وج��ود دارد ،ولی در آن یک
س��ری معذوریتها و محدودیتهای برای
توس��عه نیز مشهود اس��ت.دبیر تامین مالی
ش��رکت بورس تهران در پایان بیان کرد :با
ضریب نفوذی که بورس پیدا کرده است اگر
مشوقهایی مثل معافیتهای مالیاتی برای
مردم در نظر گرفته ش��ود ب��رای پروژههای
نیمه تمام ،مش��ارکت عموم��ی میتواند به
توسعه کشور بس��یار کمک کند و منافع آن
هم برای خود مردم خواهد بود.

هر آنچه ک��ه در تامین مواد اولیه خدش��ه
وارد م��ی کند را باید کن��ار بزند .اژدرکش
ب��ا تاکید بر تقویت داش��ته های فعلی بیان
داش��ت :لذا ضمن حفظ ثبات بازار و تامین
مواد اولیه باید نگاه خود را به تامین سرمایه
در گردش واحدهای تولیدی معطوف کنیم
ت��ا واحدهای صنفی و تولیدی در ش��رایط
س��خت فعلی اقتصاد بتوانند به فعالیت خود
ادامه دهند.

قاض��ی دادگاهی در آمری��کا مختومه اعالم
ک��ردن پرونده هالک بان��ک ترکیه به اتهام
دور زدن تحری��م ه��ای آمریکا برای کمک
ب��ه ای��ران را رد کرد .به گ��زارش فارس به
نق��ل از رویترز ،قاض��ی دادگاهی در آمریکا
مختوم��ه اعالم کردن پرون��ده هالک بانک
ترکی��ه ب��ه اته��ام دور زدن تحری��م های
آمری��کا برای کم��ک به ای��ران را رد کرد.
ریچارد برمان ،قاضی منطقه منهتن آمریکا،
ادع��ای مصونیت این بانک از پیگرد قانونی
به علت اینکه یک دارایی حکومتی خارجی
اس��ت را رد کرد و گفت به نظر نمی رس��د
ای��ن قان��ون در مراحل کیف��ری مصونیت
ایجاد کند.همچنین وی با اش��اره به نقل و
انتقاالت مقامات وزارت خزانه داری آمریکا
با ای��ن بانک و اتهام بیش از  1میلیارد دالر
پولشویی از طریق سیستم مالی آمریکا گفت
یک استثنا برای فعالیت تجاری «به وضوح
در پیگ��رد قانونی هالک بانک اعمال ش��ده
و از آن حمایت کرده است».دادس��تان های
آمریکایی ،هالک بان��ک را متهم کردند که
با اس��تفاده از خدمات مالی و ش��رکت های
صوری در ایران ،ترکیه و امارات ،تحریم ها
را دور زده و درآمدهای حاصل از فروش نفت
و گاز را ب��رای خرید طال هزینه و معامالت
س��اختگی غذا و دارو را تسهیل کرده است.
همچنین آنها این بانک را به انتقال بیش از
 20میلیارد دالر از منابع مالی محدود ش��ده
ای��ران از جمله یک میلی��ارد دالر از طریق
حساب های آمریکا متهم کردند.
قاچاق معکوس کاهش یافته است

معاون پیش��گیری س��تاد مرک��زی مبارزه با
قاچ��اق کاال و ارز گفت :با توجه به اقدامات
پیش��گیرانه ستاد از سال  97میزان کشفیات
قاچاق معکوس افزایش و لذا قاچاق معکوس
نیز کاهش یافته اس��ت .به گ��زارش فارس
عب��داهلل هندیانی گفت :بع��د از تحریم های
ظالمان��ه آمریکا در س��ال  ، 97قیمت برخی
کاالها مثل کاالهای اساس��ی که با نرخ ارز
ترجیحی به کش��ور وارد می ش��ود نسبت به
قیمت همین کاالها در کش��ورهای دیگر و
به خصوص کشورهای همسایه تفاوت قابل
توجهی پیدا کرد  .معاون پیش��گیری س��تاد
مرکزی مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز افزود:
لذا از آنجا که خروج این کاالها از کش��ور و
به عبارتی قاچاق آن به کش��ورهای همسایه
س��ود زیادی را عاید افراد س��ودجو می کرد
بی��م آن می رود که قاچاق معکوس افزایش
یابد .وی ب��ا بیان اینکه از همان س��ال 97
اقدامات پیش��گیرانه توس��ط س��تاد مرکزی
مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز برای جلوگیری
از کاالهای وارداتی به کشور با ارز ترجیخی
و ب��ه عبارتی قاچاق معکوس ش��کل گرفت
بیان داش��ت :براس��اس تبص��ره  4ماده 18
قانون مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز با تصمیم
س��تاد مرکزی مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز،
از اوایل س��ال  97خروج خارج از تش��ریفات
قانونی در برخی گروههای کاالیی نظیر دام،
فرآوردههای دخانی ،سالمتمحور و کاالی
اساسی قاچاق محسوب میشود.
 ۳۳هزار نفر وام ودیعه مسکن گرفتند

مدی��رکل دفتر اقتصاد مس��کن وزارت راه و
شهرس��ازی گف��ت :بیش از  ۳۳ه��زار نفر از
متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن تا پایان
روز هش��تم مهرماه موفق به دریافت این وام
ش��دند.به گزارش مهر به نق��ل از وزارت راه
و شهرس��ازی ،پروانه اصالنی گفت :بیش از
 ۳۳ه��زار نفر از متقاضیان دریافت وام ودیعه
مس��کن تا پایان روز هشتم مهرماه موفق به
دریافت این وام شدند.بر اساس اعالم وزارت
راه و شهرس��ازی ،متقاضیان ب��رای دریافت
این تس��هیالت نی��ازی به ش��رایط متعارف
دریافت تس��هیالت بانکی از جمله نداش��تن
چک برگشتی ،اعتبارسنجی مشتری و نظایر
آن ندارند.

