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بــورس

اخبار
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

علت وجود نوسان
در معامالت بورس چیست؟

استقاللبانکمرکزی
اجتنابناپذیراست

ی��ک نماینده مجلس گف��ت :چنانچه در صدد باش��یم مانند اقتصادهای
پیشرو در دنیا حرکت کنیم ،استقالل بانک مرکزی باید در کشور تحقق
پیدا کند و این امر اجتنابناپذیر است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایبنا ،غالمرضا مرحبا ،عضو کمیس��یون
اقتصادی مجلس ،درباره اس��تقالل بانک مرکزی عنوان کرد :اس��تقالل
بانک مرکزی از آنجا که به تصمیمات این نهاد پولی هویت میبخش��د،
بنابراین طی مسیر درست آن بسیار مؤثر واقع خواهد شد؛ البته نه به این
معنا که اکنون چنین نیس��ت ،منظور این اس��ت که با در اختیار داشتن
استقالل بانک مرکزی تصمیمات بهصورت فنی و تخصصیتر اخذ خواهد
ش��د و دیگر سیاس��یون نخواهند توانست براس��اس الزامات ،دیدگاهها و
گرفتاریهای خود آن را موظف به انجام کاریکنند.
وی در ادامه اضافه کرد :شخصاً با توجه به اینکه از بدنه نظام بانکی هستم،
بر این تصورم که استقالل بانک مرکزی کل نظام بانکی را از گرفتاریهایی
که دارد ،نجات خواهد داد .این عضو کمیسیون اقتصادی در این رابطه که
اس��تقالل بانک مرکزی آن را به اهداف خود مانند کنترل تورم نزدیکتر
میکند ،اظهار داشت :بانک مرکزی در بخشهایی نیاز به اخذ یک تصمیم
تخصصی دارد و کارشناسان یا مدیران آن براساس علم و تجاربی که طی
س��الها به دست آوردند ،ممکن است به این نتیجه برسند که در بخشی
بای��د تصمیم قاطع گرفت و در بخش دیگری نیاز به جراحی اقتصادی در
نظام پولی و بانکی کشور است ،چنین تصمیماتی زمانی نهایی میشود که
این نهاد پولی دارای استقالل باشد.
مرحبا اضافه کرد :زمانیکه بانک مرکزی فاقد استقالل باشد ،بدنه اجرایی
کشور در برابر تصمیمات آن مقاومت به خرج میدهد و بر فرض با دالیلی
مانن��د تأثیر بر قیمته��ا و تأثیرات اجتماعی آن اج��ازه کار مورد نظر را
نخواه��د داد؛ درحالیکه دخالتهایی از این دس��ت در بلندمدت به ضرر
کل اقتصاد کش��ور تمام میش��ود و این موضوع بر کسی پوشیده نیست.
این نماینده خانه ملت درباره کمک مجلس جهت حفظ و تقویت استقالل
بانک مرکزی بیان کرد :رویکرد مجلس یازدهم این است که برای تأمین
استقالل بانک مرکزی تالش خود را به سرانجام برساند.
مرحبا گفت :از کارشناسان بانک مرکزی درخواست داریم که در جلسات
بررسی قانون پولی کشور شرکت کنند تا مجلس بتواند از نظرات آنها آگاه
ش��ود .اکنون مجلس و کمیسیون اقتصادی درحال بررسی و اصالح نظام
پولی کش��ور هس��تند و این امیدواری وجود دارد که در چند هفته آینده
نهایی شده و برای رأیگیری در صحن آماده شود.
این عضو کمیس��یون اقتص��ادی درباره قانون پولی کش��ور تصریح کرد:
اصالحیه فوق برخی از گرفتاریها و نواقصی که قانون فعلی دارد ،جبران
خواهد کرد و استقالل بیشتری هم برای بانک مرکزی به ارمغان میآورد.
ش��خصاً بهعنوان فردی که سالها مشغول فعالیت اقتصادی هستم ،آرزو
دارم روزی استقالل کامل بانک مرکزی را مشاهده کنم.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی خبر داد

پذیرشنشدنتراکنشهای
بدون کدملی یا شناسه ملی

معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به این که از پنجم بهمنماه
امسال همه تراکنشهای بدون کد شهاب در «ساتنا» برگشت میخورند،
گفت :برای اشخاص حقیقی کدملی و برای اشخاص حقوقی شناسه ملی
یا همان کدشهاب عنوان میشود.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،مهران محرمیان این اقدام را تأثیری
بر فعالیت مش��تریانی که اطالعات هویتی آنها نزد بانکها و مؤسس��ات
اعتباری موجود اس��ت ،نخواهد داشت ،افزود :این اقدام فقط حسابها و
تراکنشهایی را که فاقد شناسه ملی هستند ،متأثر خواهد کرد.
وی درباره شناس��ایی هویت تراکنشهای بانکی گفت :براساس قانون از
چند س��ال قبل بانک در صدد ب��ود که از هویت همه تراکنشهای بانکی
اطمینان پیدا کند و بتوانیم از انجام تراکنشهایی که مشخص نیست به
کدام شخص حقیقی یا حقوقی مربوط میشود ،جلوگیری بهعمل آورد.
این مقام مس��ئول خاطرنش��ان کرد :تاکن��ون در این زمین��ه فعالیتها
و اقدامات زیادی بهویژه در تعامل با س��ازمان ثبتاحوال ،س��ازمان ثبت
شرکتها ،وزارت کشور و سایر نهادهای ذیربط انجام شده است؛ چنانچه
ش ساتنای هموطنان برگشت داده شد ،میتوانند مشکل را بهوسیله
تراکن 
بان��ک مبدأ پیگی��ری و بانک موظف به راهنمایی و هم��کاری برای حل
مشکل است.
محرمیان گفت :با توجه به مهلت طوالنی که برای اجرای این قانون در نظر
گرفته شده بود ،زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.
گفتنی اس��ت ،کدشهاب شناس��ه هویت الکترونیکی بانکی است و برای
هر مش��تری بانکی یک شناسه هویتی منحصربهفرد توسط سامانه نهاب
تعریف میشود .کدشهاب ،شناسهای ۱۶رقمی است که برای سهولت در
خواندن آن بهشکل گروههای چهار رقمی قابلتقسیم است.

بیــمه
رئیس اداره نظارت فنی سازمان تأمین اجتماعی خبر داد

اجرای مصوبه
انتقال سوابق بیمهای روستاییان

حمزه ،رئیس اداره نظارت فنی سازمان تأمین اجتماعی از اجرایی شدن
مصوبه انتقال س��وابق بیمهای روس��تاییان با تأیید و ابالغ رئیسجمهور
خبر داد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از بازار ،میثم حمزه درباره انتقال س��وابق
بیمهای از صندوق بیمه روس��تایی به تأمی��ن اجتماعی گفت :به موجب
قانون افرادی که بنا بهدالیلی ازجمله استعفاء ،اخراج و بازخرید ارتباطشان
با صندوق قبلی قطع میش��ود؛ درصورت بیمهپردازی نزد سازمان تأمین
اجتماع��ی میتوانند با پرداخت مابهالتفاوت ،س��وابق خدمتی خود را به
سازمان تأمین اجتماعی انتقال دهند.
رئیس اداره نظارت فنی سازمان تأمین اجتماعی افزود :با توجه به اینکه
مش��ترکان صندوق بیمهای روستایی و عشایر به صرف اقامت در روستا و
بدون وجود رابطه اس��تخدامی مبادرت به پرداخت حق بیمه به صندوق
روستاییان میکنند؛ بهدلیل نداشتن انطباق وضعیت این افراد با ضوابط
عمومی نقل و انتقال ،فرآیند نقل و انتقال سوابق از صندوق روستاییان و
عشایر به سازمان تأمین اجتماعی از دو سال گذشته متوقف شد و این ایراد
قانونی از س��وی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد تأیید قرار گرفت
و مقرر شد که صندوق روستاییان نسبت به اصالح ماده ۵آییننامه اقدام
کند که این اتفاق نیفتاد .حمزه گفت :برای تسریع در روند انتقال سوابق
بیمهای روس��تاییان ،موضوع به شورایعالی رفاه تأمین اجتماعی ارجاع
شد و درنهایت این مصوبه به تصویب وزرای ذیربط رسید .رئیس اداره
نظارت فنی س��ازمان تأمین اجتماعی بیان کرد :بهزودی با تأیید و ابالغ
رئیسجمهور مصوبه اجرایی میشود.

مخاطرات طبیعی ساالنه میلیاردها تومان به بخش کشاورزی خسارت میزند

مدیریت ریسک در بخش کشاورزی
با استفاده از بیمه محصوالت کشاورزی
سبزینه

فاطمه ابراهیمی

کش��اورزی فعالیتی همراه با ریس��ک اس��ت،
بهطوریک��ه کش��اورزان با ان��واع مختلفی از
ریس��کهایآب و هوای��ی ،آف��ات ،بیماری و
ریس��کهای بازار مواجهند .فعالیت در بخش
کش��اورزی بهعل��ت اتکای زیاد ب��ه طبیعت و
وابستگی آن به عوامل و شرایط جوی و محیطی،
همواره با ریس��ک همراه بوده و تولیدکنندگان
این بخش با خسارات ناش��ی از بروز حوادث و
بالیای طبیعی روبهرو هستند؛ اما با وجود این،
هنوز بسیاری از کشاورزان انگیزه و آگاهی الزم
را برای بهرهمند شدن از بیمهها را ندارند .بخش
کش��اورزی با مخاطرات زیادی روبهروس��ت و
بحرانهای طبیعی هر ساله میلیاردها تومان به
بخش کش��اورزی خسارت میزنند .با توجه به
خشکس��الیهای مکرر و وقوع بالیای طبیعی
غیرمترقبه در ای��ران ،بدونتردید حمایتهای
بیمهای در بخش کش��اورزی میتواند از سویی
در کاهش مش��کالت تولید و از سوی دیگر در
افزایش س��طح برداشت و تولید محصول نقش
مؤث��ر و غیرقابلانکاری داش��ته باش��د .در این
راستا ،بیمه کش��اورزی یک خدمت و پوشش
بیمهای اس��ت که دغدغههای کشاورزان را در
مواقع بحران و خس��ارتها کاهش میدهد؛ اما
این موضوع با وج��ود اهمیتی که دارد ،باز هم
کمتر مورد توجه این قشر است.
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی
مشکل کمبود نقدینگی دارد
یک��ی از زراع��تکاران حوم��ه مش��هد در
اینخص��وص ب��ه ب��ازار میگوی��د :صن��دوق
بیم��ه کش��اورزی با ه��دف پرداخ��ت غرامت
۱۰۰درص��دی ب��ه خس��ارات وارد ش��ده ب��ه
محص��والت کش��اورزی تش��کیلش��ده؛ اما
کش��اورزی کمی بهطور ۱۰۰درصد خس��ارت
خود را از این صندوق دریافت کردهاند.
قاسم کوهستانی با بیان اینکه در سال گذشته
بس��یاری از درخت��ان بهدلیل ش��دت بارشها
و همچنین تگرگ آس��یب دیدن��د ،میافزاید:
کارشناس��ان بیمه ۲۰درصد برای برخی باغها
تعیین خسارت کردند.
این تولیدکننده با بیان اینکه به نظر میرس��د
صندوق بیمه پول چندانی در اختیار نداش��ته

ضرورت فرهنگسازی

کارشناس��ان و متولی��ان بخش کش��اورزی مهمترین علل کاهش تمایل کش��اورزان به بیمه
ی نشدن میزان پرداختی و تأخیر در پرداخت خسارتها میدانند
محصوالت کشاورزی را واقع 
که البته بررسی موضوع در گزارش پیشرو مؤید همین مطلب است.
آنان در عینحال معتقدند در س��الهای گذشته استقبال از بیمه کشاورزی خوب بوده ،اما به
ی نش��دن میزان پرداخت خس��ارت ،آگاه نبودن برخی کشاورزان از مزیتهای بیمه
علت واقع 
محصوالت و تأخیر در پرداخت خس��ارات ،استقبال از بیمه محصوالت کشاورزی چندان زیاد
ی سازی پرداخت خسارتهای ناش��ی از بالیای طبیعی ازجمله
نبوده اس��ت .بیمه برای واقع 
س��یل ،سرمازدگی و خشکس��الی باید حق بیمهها را افزایش دهد؛ در این صورت کشاورزان
برای بیمه کردن محصوالت خود رغبت بیشتری از خود نشان خواهند داد .البته نباید ضرورت
فرهنگسازی در زمینه تشویق کشاورزان به بیمه محصوالت کشاورزی را هم از نظر دور داشت
که از آن جمله میتوان با برگزاری کالسهای ترویجی در این حوزه ،کشاورزان را به استفاده
از خدمات بیمه تشویق و راغب کرد.
باش��د ،بیان میکند :شاید بههمین دلیل است
که پرداخت غرامت به کش��اورزان با مشکالتی
ازجمله تأخیر در پرداخت روبهرو است.
وی با بیان اینکه بس��یاری از کش��اورزان این
منطق��ه بهصورت خردهمالک��ی فعالیت دارند؛
لذا رغبت چندانی برای بیمه ندارند ،میافزاید:
البته طی س��الهای گذش��ته بهدلی��ل تکرار
مخاطرات محیطی استقبال بسیار بیشتر شده
است؛ اما برخی از کشاورزان نیز از نحوه ارزیابی
و پرداخت غرامتها شاکی هستند.
کوهس��تانی با اش��اره ب��ه این موض��وع که در
س��ایر کش��ورهای دنی��ا حمای��ت بیشتر از
خس��ارتدیدگان اس��ت ،میافزاید :متأسفانه
صندوق بیمه کش��اورزی بهعلت فقدان منابع
مال��ی کافی اب��زاری برای جذب کش��اورزان و
توسعه سطح پوشش جمعیتی در اختیار ندارد
و همین دلیل برخی از کش��اورزان نس��بت به
عضویت در این صندوق بیانگیزه شدهاند.
چتر حمایتی
معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان مشهد
هم بیمه محصوالت کشاورزی را چتر حمایتی،
راه��کاری برای جبران خس��ارت و تس��کین
بخشی از آالم بهرهبرداران در اثر بالیای طبیعی
میداند و میگوید :در همین راس��تا ،بهمنظور
گسترش و توس��عه فرهنگ بیمه کشاورزی و
با هدف حمایت از تولید محصوالت اساس��ی و
ارائه خدمات بیمهای م��ورد نیاز تفاهمنامهای

با صندوق بیمه کش��اورزی منعقد شده است.
خوشقامت همچنین در پاسخ به این پرسش
ک��ه بهطور معم��ول چه حوادث��ی محصوالت
کش��اورزان را تهدید میکند و چه محصوالتی
در این بیمهنامهها مورد حمایت قرار میگیرد،
میگوید :انواع محصوالت کش��اورزی ازجمله
دام ،طیور ،زنبورعس��ل ،کرم ابریش��م و آبزیان
پرورش��ی در مقاب��ل خس��ارتهای ناش��ی از
س��وانح طبیعی و حوادث قهری نظیر تگرگ،
طوفان ،خشکسالی ،زلزله ،سیل ،سرمازدگی،
یخبندان ،آتشسوزی ،صاعقه ،آفات و امراض
نبات��ی عموم��ی و قرنطینهای ام��راض واگیر
حیوان��ی عموم��ی و قرنطینهای آس��یبپذیر
هستند و در قالب بیمه کشاورزی تحت حمایت
قرار میگیرند.
وی خاطرنش��ان میکن��د :ازجمل��ه تعهدات
صندوق بیم��ه در این تفاهمنام��ه میتوان به
تعریف گزینههای ویژهبراس��اس توافق ساالنه
معاون فنی جهاد کشاورزی
شهرستان مشهد :بیمه محصوالت
کشاورزی چتر حمایتی ،راهکاری
ن بخشی
برای جبران خسارت و تسکی 
از آالم بهرهبرداران در اثر بالیای
طبیعی است

برای هر یک از محص��والت مطابق برنامههای
عملیات��ی ط��رح ب��ا پوش��ش کام��ل صفر تا
۱۰۰درصد در برابر عوامل خطر منطقهای مانند
باد گرم و بادزدگی ،س��رما و یخبندان زمستانه
و انفرادی نام برد.

استقبال کشاورزان
معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان مشهد با
بیان اینکه برای سایر عوامل ،مانند بارانهای
سیلآسا ،تگرگ ،زلزله ،سرما و یخبندان بهاره،
س��یل ،طوفان و حتی خشکسالی نیز پوشش
خسارتدیده شده است ،بیان میکند :در این
راس��تا تالش برای تأمین س��هم کمک دولت
بهصورت وی��ژه در حق بیمهها ،فراهمس��ازی
ام��کان ص��دور بیمههای تکمیل��ی درصورت
تقاضای کشاورزان ،پرداخت غرامت درصورت
وقوع خس��ارت براس��اس قرارداد بیمهنامه به
کش��اورزان و ارائ��ه آمار و اطالع��ات مورد نیاز
طرفین تفاهمنامه انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه حتی کشتهای دیم نیز
در این بیمهنامهها مورد توجه قرار گرفته است،
اظهار میکند :پوشش بیمهای کشتهای دیم
منطبق بر قرارداده��ای طرح جهش تولید در
دیمزارها با کشاورزان در قالب تفاهمنامه دیده
شده است.
93درصد اراضی زیرکشت کلزا
در مشهد تحتپوشش بیمه
خوشقامت با اش��اره به سطح کشت گندمآبی
بهمیزان ۱۱هزار و ۵۰۰هکتار در این شهرستان
ادامه میدهد :درحالحاضر افزونبر هفتهزار
و 358هکت��ار گندمآبی شهرس��تان ،بهمیزان
۶۴درص��د تحتپوش��ش بیم��ه محص��والت
کشاورزی قرار گرفته است.
این کارشناس حوزه کشاورزی همچنین سطح
کشت جو آبی را به مقدار ۱۲هزار هکتار عنوان
کرده و میافزاید :از این مقدار نیز دوهزار و 93
هکتار جو آبی شهرس��تان ،به میزان ۱۸درصد
تحت پوش��ش بیمه محصوالت کشاورزی قرار
دارد .وی اذعان میکند :البته در کشت کلزا این
رقم بسیار فراتر است؛ زیرا از سطح کشت کلزا
به میزان یکهزار و 535هکتار ،مقدار یکهزار
و 411هکتار و در حدود ۹۳درصد تحتپوشش
بیمه محصوالت کشاورزی قرار دارد.

مزیتهای قانون بانکداری اسالمی جدید
با وجودی که بیش از س��ه سال از عمر بررسی طرح بانکداری
اسالمی جدید در مجلس میگذرد ،اما کلیات این طرح اواخر
مردادماه سال جاری به تصویب نمایندگان رسید و اکنون کار
بررسی آن در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال انجام است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از بازار ،طرحی که قرار اس��ت
بانک��داری کش��ور را در مس��یر درس��ت آنگونه ک��ه انجام
عملیاتهای بانکی منطبق بر قوانین شرح مقدس اسالم همراه
با توسعه و پیشرفت فناوریهای نوین در ارائه خدماترسانی
مناسب و رضایتبخش به مردم باشد ،صورت گیرد.
از طرفی با توجه به گذش��ت بیش از ۳۷س��ال از اجرای طرح
بانکداری اس�لامی و کمتوجهی سیس��تم بانک��ی به رعایت
قوانی��ن و قواع��د این طرح مه��م بیتردید ط��رح بانکداری
جمهوری اس�لامی ایران در صورت تصحیح قوانین ،توجه به
رفع کاس��تیها و بررس��ی دقیق چگونگی عقود بانکی ،نحوه
س��رمایهگذاری ،نرخ سود و ...میتواند رهگشایی برای تحقق
کامل بانکداری اسالمی بدون ربا در کشورمان شود.
۴دهه بیقانونی در سیستم بانکی کشور
کارشناس��ان میگویند با وج��ودی که حدود چه��ار دهه از
اجرای طرح بانکداری اس�لامی بدون ربا در کشور میگذرد،
اما سیس��تم بانک��داری کش��ور قوانین و مق��ررات بانکداری
اسالمی را رعایت نمیکنند و به جای خدماترسانی درست و
رضایتبخش فقط به دنبال سودآوری هستند.
بیمیلی بانکها به پرداخت وام قرضالحس��نه به نیازمندان
واقعی ،اخذ س��ود مرکب ،جریمه دیرکرد اقساط ،بنگاهداری،
انجام عقود با الزام مشتری و اجبار وی به خواستههای بانک،
خودداری از پرداخت وام خرد به متقاضیان و شراکت بانکها
با سرمایهگذاران نمونهای از فعالیتهای نظام بانکی در کشور
است که بانکداری اسالمی بدون ربا را یدک میکشد.
آشفتگی اقتصاد
به دلیل وابستگی بانک مرکزی به دولت
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس پ��س از تصویب کلیات
طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران در کمیسیون اقتصادی
مجل��س به تأثیرات این طرح در نظام اقتصادی اش��اره کرد و
گفت :این طرح در عملیات بانکداری و اصالح س��اختار بانک
مرک��زی تأثیر مثبت دارد ،در حال حاضر به دلیل وابس��تگی
بانک مرکزی به دولت شاهد پیامدهای منفی در حوزه اقتصاد
هستیم که البته با تصحیح قوانین بانکداری اسالمی میتواند
تحول خاصی در نظام بانکی و اقتصاد کشور ایجاد شود.

عضو هیئترئیس��ه مجلس ش��ورای اس�لامی درب��اره روند
بررسی طرح جدید قانون بانکداری اسالمی در مجلس افزود:
کارگروهه��ای تخصصی در کمیس��یون اقتصادی مجلس در
حال بررسی این طرح هس��تند تا محورهای قانون بانکداری
جدید به ش��کلی درست و اصولی شکل قانونی به خود گیرد،
چرا که طی ۳۷س��ال برخورداری از طرح بانکداری اس�لامی
ب��دون رب��ا اما سیس��تم بانکی کش��ور به اج��رای این طرح
توجه نمیکنند.
علیرضا س��لیمی با بیان اینکه سیستم بانکداری کشور نیاز
به تحلیل ،اصالح و بررس��ی دقیق دارد ،اظهار داش��ت :وجود
بانکداری متعارف و کمتوجهی سیستم بانکی به رعایت اصول
و موازین اس�لامی در انجام امور بانکی و ...زیبنده کشوری که
به نام جمهوری اسالمی ایران در دنیا شهره است ،نیست.

قوانینی که در نظام بانکی جابهجا شده است
عضو هیئترئیسه مجلس ش��ورای اسالمی خاطرنشان کرد:
مجلس با جدیت تمام کار بررس��ی قانون بانکداری اس�لامی
جدید را دنبال میکند ،چرا که سیستم بانکی کشور از جهات
مختلف دچار جابهجایی قوانین ش��ده اس��ت تا جایی که به
جای اجرای قانون بانکداری اسالمی بدون ربا در کشور نحوه
عملکرد بانکها در انجام امور ربوی اس��ت .س��لیمی ضمن
انتقاد ش��دید به عملکرد بانکها به دلیل بیتوجهی آنها به
رعایت اصول و موازین اس�لامی در انجام امور بانکی کش��ور
اظهار داشت :در نظام جمهوری اسالمی ،نظام بانکداری ربوی
پذیرفته نیست و سیستم بانکی کشور باید از همین حاال خود
را برای اجرای دقیق بانکداری اس�لامی بدون ربا آماده کنند،
هرچند سالهاس��ت که این طرح در کشور شکل عملیاتی به
خود گرفته است ،اما متأسفانه مورد توجه قرار نمیگیرد.

بانکها تبدیل به بنگاهداران بزرگ شدهاند
وی به ۳۷سال فعالیت بانکداری کشور به نام بانکداری اسالمی
ب��دون ربا اما بیمیلی آنها به رعایت اصول ،قوانین و مقررات
قانون بانکداری اسالمی اشاره کرد و گفت :آیا زمان آن نرسیده
است که بانکها به خود بیایند و به جای بنگاهداری و ورود به
سرمایهگذاریهای سودآور به فکر خدمت به مردم باشند و در
رفتار خود تجدید نظر کنند؟ بانکها اکنون بنگاهداران بزرگی
شدهاند و اموال و دارایی زیادی دارند؛ این در حالی است که با
وجود زراندوزی و گستردگی اموال و داراییهای فراوان آنها،
اما برخی از بانکها دس��ت از جریمه دیرکرد یا سود مرکب از
مشتریان خود برنمیدارند.
عضو هیئترئیس��ه مجلس شورای اسالمی به سود نامتعارف
بانکی ،عدم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها و کارکرد
ضعیف سیس��تم بانکی در انجام اموری که رضایت مشتریان
را جلب کند ،اش��اره کرد و افزود :سیس��تم بانکداری کش��ور
نیازمند اصالح ساختاری است؛ البته جزئیات طرح بانکداری
اسالمی جدید در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی
است ،اما نمایندگان مجلس این روزها درگیر بررسی بودجه
سال آینده هستند در چنین شرایطی و با توجه به حساسیت
موضوع بحث و بررس��ی طرح بانکداری اسالمی جدید پس از
تصویب نهایی بودجه  ۱۴۰۰در مجلس از سر گرفته میشود.
دورزدن قانون بانکداری اسالمی بدون ربا
توسط بانکها
یک اقتصاددان نیز درباره عملکرد بانکها در شرایطی که قانون
بانکداری اس�لامی بدون ربا در سیستم بانکی کشور در جریان
اس��ت ،گفت :بانکها سالهاست که از رس��الت کاری خود دور
ش��دهاند و فقط در مس��یری کار میکنند که سود قابل توجهی
نصیب س��هامداران و اعضای خود کنند؛ این در حالی اس��ت که
طبق قانون بانکداری اسالمی بانکها باید ضمن رعایت اصول و
قواعد بانکداری اس�لامی بدون ربا در عقود و معامالت خود نیاز
متقاضیان خرد خود را با پرداخت وام قرضالحس��نه تأمین و در
همه قراردادها موازین شرع اسالم را رعایت کنند .ابراهیم رزاقی با
بیان اینکه نمایندگان مجلس باید طرح بانکداری اسالمی جدید
را بهخوبی موش��کافی و بررسی کنند تا بانکها در عملیاتهای
خود موازین شرع اس�لام را رعایت کنند ،افزود :اصالح ساختار
سیس��تم بانکی کش��ور و الزام بانک مرکزی بر نظارت شدید بر
عملکرد بانکها برای اجرای دقیق بانکداری اس�لامی بدون ربا
ضروری است ،چرا که اکنون بانکها در انجام امور بانکی نسبت
به رعایت اصول بانکداری اسالمی بیتوجه هستند.

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل تأثیرگذار در ایجاد نوسان
معامالت بورس گفت :تا پایان س��ال بهدلیل وجود فضاهای مناس��ب
جهانی و احتم��ال ثبات قیمت ارز ،روزهای کمهیجانی را در این بازار
ش��اهد خواهیم بود و شاخص بورس در مسیر صعودی با شیبی مالیم
قرار میگیرد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایرنا ،سلمان نصیرزاد به افت شاخص
بورس در معامالت بازار س��هام اش��اره کرد و اف��زود :مجموعه عوامل
بنی��ادی و روانی ب��ر بازار حاکم اس��ت ،این موضوع نش��أت گرفته از
ابهامهای منفی است که به بازار تزریق شده است.
وی با بیان اینکه به لحاظ بنیادی همان عاملی که باعث شد شاخص
بورس در دو س��ال اخیر تا کانال دومیلیون واحد رش��د کند ،در روند
اصالحی بازار تأثیرگذار بود ،اظهار داش��ت :بیشتر این موضوع ناشی
از انتظارات تورمی و نرخ ارز بود و منجر به افزایش قیمت س��هام شد،
اکنون نقطه مقابل این مس��ایل در بازار ایجاد شده است و بازار انتظار
کاهش سرعت نرخ تورم را دارد و نگران این است که نرخ دالر بیش از
اینها کاهش پیدا کند.
نصیرزاده با تأکید بر اینکه در طول سالهایی که بورس درحال فعالیت
بود ،تورممحور بوده اس��ت ،گفت :با توجه به اینکه سهام شرکتهای
جدید به بورس ورود کردند؛ اما رشد این بازار نشأت گرفته از تورم بوده
اس��ت ،بدین معنا که هر زمان تورم با جهش همراه شده است ،بورس
با سرعت زیادی در مسیر افزایشی قرار گرفت ،اکنون هم بازار با نقطه
مقابل این فضا روبهرو شده است.
این کارش��ناس بازار س��رمایه افزود :وجود برخ��ی از تصمیمگیریها
درمورد قیمتگذاریه��ا در بازار در کنار انتظارات تورمی باعث ایجاد
نوس��ان در معامالت ب��ورس و کاهش اعتماد س��رمایهگذاری در بازار
سرمایه شده است.
وی اظهار داشت :اکنون در بازار با دو نوع تورم جهانی و داخلی روبهرو
هستیم ،در بازارهای جهانی بهدلیل متورم بودن قیمتها ،قیمتهای
جهانی رو به افزایش اس��ت ،با توجه به قیمته��ای جهانی روند بازار
میتوانس��ت بهتر از اینها باش��د و از فضای بازار جهانی منتفع شود؛
اما اکنون بحث غالب در بازار موضوع انتظارات تورمی و تغییر فضا در
بحث تورم داخلی است.
به گفته نصیرزاده ،به محض اینکه بازار وارد مس��یر تعادلی میشود،
برخ��ی از تصمیمگیریه��ا بازار را از مس��یر خود خ��ارج و وارد مدار
نزولی میکند .این کارش��ناس بازار سرمایه اظهار داشت :یکی دیگر از
ریسکهای آینده بازار ،موضوع آزادسازی سهام عدالت است که سازکار
این آزادس��ازی همچنان برای فعاالن این بازار مبهم است .وی با بیان
اینکه با توجه به چنین عواملی میتوان اعالم کرد بازار برای میانمدت
با تغییر روند از صعودی به نزولی وارد فضای اصالحی شده است ،گفت:
از دید میانمدت میتوان آن را اصالح تلقی کرد؛ اما در کوتاهمدت بازار
بهدالیلی مانند انتشار گزارشهای فصلی ،فصل مجامع و تحوالت بازار
جهانی در تالش برای تغییر روند است و ممکن است بهصورت موقتی
دوباره به مسیر صعودی بازگردد.
نصیرزاده با اشاره به اینکه اکنون نرخ دالر در محدوده ٢٥هزار تومان
قرار دارد و این بازار دارای دو نگاه است ،اظهار داشت :نگاه خوشبینانه
بدین صورت اس��ت که دالر اکنون در کف قیمتی قرار دارد و درحال
آمادهسازی برای رشد دوباره است.
این کارش��ناس بازار سرمایه خاطرنش��ان کرد :اگر این اتفاق رخ دهد،
روزهای خوبی پیشروی بازار سرمایه قرار خواهد گرفت؛ نگاه دیگر این
است که دالر درحال سقفسازی در این قیمت است و با گشایشهای
سیاس��ی از هیجان نرخ ارز تخلیه میش��ود و ممکن است نرخ دالر تا
محدوده ٢٠هزار تومان کاهش یابد که این موضوع به نوبه خود بر روند
نزولی بازار تأثیرگذار خواهد بود.
وی افزود :از اکنون به بعد باید حداقلها را در بازار سرمایه لحاظ کنیم
که این امر باعث کنترل ریسک و ایجاد ثبات در بازار میشود و از این
طریق میتوان با تمرکز بیشتری در این بازار سرمایهگذاری کنیم.
نصی��رزاده با بیان اینکه اکنون ب��ازار دارای ابهام منفی برای احتمال
ایجاد گشایشها ،کاهش نرخ دالر و کاهش سرعت نرخ تورم است که
این امر باعث ایجاد فضای رکودی در کشور شده است ،گفت :درصورت
ایجاد ثبات نسبی در قیمت دالر و نرخ تورم ،بازار سرمایه از باقی بازارها
پیشی میگیرد و بازدهی بهتری را در اختیار سهامداران قرار میدهد.
وی رون��د معام�لات ب��ورس را پیشبین��ی کرد و گفت :پتانس��یل و
امیدواری پیشروی فعاالن بازار ناش��ی از انتظار انتش��ار گزارشهای
مثبت ٩ماه شرکتها است که این موضوع خود میتواند بهعنوان یک
محرک و س��رعتگیر افت در بازار قلمداد ش��ود؛ اما سهامداران نباید
انتظار رش��دهای غافلگیرکننده را داشته باش��ند ،در عین حال با این
محرک در مقطع کنونی انتظار افتهای سنگین را هم نمیتوان داشت.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت :با توجه به کمعمق شدن بازار
سرمایه فروشنده زیاد اس��ت؛ اما تا پایان سال بهدلیل وجود فضاهای
مناس��ب جهانی و احتمال ثبات قیمت ارز ،روزهای کمهیجانی را در
این بازار شاهد خواهیم بود و شاخص بورس در مسیر صعودی با شیبی
مالیم قرار میگیرد.

بورس و تعادل نسبی
در روزهای پایانی سال

مدیرعامل کارگزاری مدبر آس��یا گفت :در دوماه باقیمانده از سال۹۹
پیشبین��ی میش��ود حرکت منفی و مثبت ش��اخصهای بورس��ی
بهصورت متعادل باشد و تا پایان سال صعود و نزولهایی را که در فصل
تابستان و پاییز پشتسر گذاشتیم ،دیگر تجربه نکنیم.
ب��ه گ��زارش «س��بزینه» به نق��ل از بازار ،حس��ن رضاییپ��ور گفت:
درحالحاضر بازار سرمایه از آرامش نسبی برخوردار است؛ بهطوریکه
همانند فصل تابستان و پاییز شاهد صعودی یا نزولی شدن ارزش سهام
در بازار س��رمایه نیستیم؛ بلکه میزان منفی و مثبت شدن سهامی که
در این بازار عرضه میش��وند با تعادل نس��بی و همگام با هم حرکت
میکنند ،برای مثال ممکن اس��ت س��همی که در روزی مثبت است،
روزی دیگر منفی باشد و شاهد نقدشوندگی سریع آن باشیم ،در چنین
شرایطی میتوان گفت بازار دارای تعادل نسبی است.
مدیرعامل کارگزاری مدبر آس��یا درخصوص پیشبینی بازار س��رمایه
در ماهه��ای پایانی زمس��تان عنوان کرد :احتم��االً در  2/5باقیمانده تا
پایان س��ال شاهد آرامش در بازار س��رمایه خواهیم بود که علت اصلی
این امر را میتوان کاهش جذابیت بازارهای موازی و میل س��هامداران
به سرمایهگذاری در ش��رکتهای کوچکتر دانست .وی ادامه داد :این
امر موجب ش��ده در بازار س��رمایه ،تقاضا برای خرید سهام کوچک که
در واقع نوس��انگیرهای بازار هستند ،بیشتر از سهام بزرگ شود؛ زیرا
س��رمایهگذاران همچنان نگران سرمایهگذاری در مبالغ باال هستند ،اما
به این معنا نیس��ت که خرید س��هام کوچک در کسب بازدهی مناسب
بیتأثیر اس��ت .رضاییپور افزود :درحالحاضر برای فعالتر کردن بازار
سرمایه باید اقداماتی همچون رفع عدماطمینان و از بین بردن رفتارهای
هیجانی دنبال شود تا در زمان ارائه گزارشهای ۹ماهه شرکتها در بازار
شاهد تصمیمگیریهای منطقیتر و به دور از هیجان باشیم.
وی پیشبینی کرد بازار س��رمایه در ماههای پایانی هر سال ،با تعدیل
مثب��ت نمادهای ب��زرگ که عمدت��اً خدماتیمحور هس��تند ،مواجه
ش��ود .همچنین انتظار میرود که صنایع کاال مح��ور روند مثبتی به
خ��ود بگیرن��د که علت اصلی آن بهب��ود روابط خارجه ایران با س��ایر
کشورهاست؛ زیرا با بهبود روابط خارجی ایران ،صادرات کشور بهسمت
صنایع بورسی همچون معادن ،محصوالت پاالیشی ،پتروشیمی و فلزی
حرکت خواهد کرد؛ بنابراین شرکتهای تولیدی هم که به مواد اولیه
وارداتی وابسته هستند با شکلگیری چنین شرایطی میتوانند تولید
محصوالت خود را افزایش دهند.

