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اخبــار بانکی

بانک مرکزی با ابزارهایی مانند نرخ بهره بین بانکی در روند بازار سرمایه دخالت میکند

سرمایهگذاری مستقیم در بانکها
نادیده گرفته میشود

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سرمایهگذاری مستقیم در بانکها
نادیده گرفته میشود ،گفت :اگر عقد سرمایهگذاری مستقیم در بانکها
درست اجرا شود ،تولیدات داخلی رشد میکند.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از باش��گاه خبرنگاران جوان ،میثم مهرپور
درباره درست اجرا نشدن یکی از عقو د بانکی بهنام سرمایهگذاری مستقیم
توضیح داد :عقد سرمایهگذاری مستقیم که بهعنوان یکی از عقود شرعی
نظام بانکی مطرح است ،متأسفانه از همان ابتدای تصویب قانون عملیات
بانکی بدون ربا ،بهدرستی تفیهم نشد؛ یعنی برداشتی که از این عقد شد،
به تولید پدیدهای تحتعنوان تسهیالت تکلیفی انجامید که در مقاطعی
منجر به بدهی دولتها به بانکها میشد ،چراکه این پروژهها غالباً بازدهی
کمی داش��تند یا حتی گاهی بازدهی نداشتند؛ بههمین دلیل بسیاری از
پروژهها نتوانس��تند اقساط تسهیالت خود را بازپرداخت کنند و دولت به
بانکها بدهکار شد.
مهرپور در رابطه با اینکه این عقد چیست و اگر درست اجرا شود ،چه نفعی
برای تولیدات داخلی و توسعه کشور بهخصوص مناطق کمتر توسعهیافته
دارد ،گفت :اصل و اساس عقد مشارکت ،یعنی افراد حقیقی و حقوقی در
بانک س��پردهگذاری میکنند و بانک این سپردهها را به تولیدکنندگان و
کارآفرینان طبق عقودی تسهیالت میدهد.
این کارش��ناس اقتصادی اضافه کرد :اما در عقد سرمایهگذاری مستقیم،
سپردهگذاران خودشان مستقیماً پروژه مورد نظر خود را انتخاب میکنند.
در واق��ع خود افراد تعیی��ن میکنند که عالقه دارن��د در چه پروژههایی
یا مش��خصاً چه پ��روژهای س��رمایهگذاری کنن��د .وقت��ی در یک بانک
سپردهگذاری میکنیم ،بانک موظف است سپردههای ما را در یک فعالیت
پرسود اقتصادی سرمایهگذاری و متناسب با سودی که حاصل میشود ،به
ما س��ود پرداخت کند؛ البته امروزه اینگونه نیست و بانکها تحت عنوان
س��ود علیالحساب ،س��ود قطعی پرداخت میکنند که نشاندهنده عدم
اجرای واقعی عقود شرعی است.
وی ادامه داد :در س��رمایهگذاری مستقیم ،فرد س��پردهگذار میتواند بر
اساس سالیق خود ،سپردهگذاری کند؛ مث ً
ال فردی که ساکن تهران است،
عالقه دارد در پروژهای در اس��تان یزد س��رمایهگذاری کند .این کار باعث
میش��ود افرادی که میخواهند در بانک س��رمایهگذاری و سود دریافت
کنند ،در صنعت یا شهری که عالقه دارند ،اینکار را انجام دهند یا حتی
ممکن است در این راستا در برخی روستاها محرومیتزدایی شود.
این کارش��ناس اقتصادی اظهار کرد :بر اس��اس قانون بانکداری بدون ربا،
بانک وکیل مردم اس��ت؛ یعنی بانک موظف اس��ت پروژههایی را تعیین
کند و بپذیرد که سودآور باشد .با وجود اینکه بانک سود قطعی را تعیین
نمیکند و متناسب با سود احتمالی آن پروژه به سپردهگذار سود میدهد،
ولی بانک باید بهصورت تخصصی این موضوع را بررسی کند .این نکتهای
است که میتواند به توسعه کشور کمک کند.
مهرپور ادامه داد :شاید اگر بحث سرمایهگذاری مستقیم در کشور درست
اجرا میشد ،ما هم اکنون دیگر نقطه محرومی در کشور نداشتیم.
وی درب��اره اج��را نش��دن این عق��د در بانکه��ا گفت :چ��ون این عقد
پیچیدگیهای زیادی دارد ،بانکها به این موضوع ،س��اده نگاه میکنند
و از آن عبور میکنند.
یک کارشناس مسائل اقتصادی:

دولت آینده باید ترمز بانکها را
درسفتهبازیبکشد

یک کارش��ناس مس��ائل اقتصادی گفت :یکی از مهمتری��ن اقداماتی که
دولت آینده باید انجام دهد ،کشیدن ترمز بانکهاست و این مسأله برای
بانکهای خصوصی اولویت دارد.
ب��ه گزارش «س��بزینه» ب��ه نقل از ب��ازار ،ارس�لان ظاهری با اش��اره به
شاخصهای اقتصادی عنوان کرد :آمارها نشان میدهد از ابتدای دهه،۹۰
ش��کاف نگرانکنندهای بین رشد نقدینگی و رشد تولید در اقتصاد ایران
رخ داده و نقدینگی بهش��دت رشد کرده است ،بهطوریکه بر اساس آمار،
سال گذشته شاهد افزایش ۴۰درصدی نقدینگی بودهایم ،درحالیکه رشد
تولید صفر بوده است.
وی با بیان اینکه در اقتصادهای س��الم ،رشد نقدینگی برابر با رشد تولید
اس��ت ،اظهار کرد :وقتی نقدینگی ۴۰درصد رشد میکند ،اما تولید درجا
میزند ،یعن��ی یکجای اقتصاد میلنگد و اقتصاد دچار خونریزی درونی
اس��ت ،زیرا منابع به س��مت تولید هدایت نمیشود .همچنین مهمترین
نهادی که منابع را بهس��مت تولید هدایت میکند ،بانکها هستند ،چون
اقتصاد کشورمان بانکمحور است.
این کارش��ناس مسائل اقتصادی با تأکید بر این موضوع که برای رسیدن
به اهداف کالن کش��ور در حوزه اقتصادی نیازمند یک استراتژی هستیم،
بیان کرد :رش��د درونزا و برونزا ،همان استراتژی اقتصادی است که رهبر
معظم انقالب در قالب اقتصاد مقاومتی آن را مطرح کردهاند .برای رسیدن
به این هدف نیاز داریم که تولید رونق پیدا کند و سفتهبازی از رونق بیفتد
ک��ه این موضوع را رئیسجمهوری منتخب نیز بهدرس��تی در برنامههای
اقتصادی خود مطرح کرد.
ظاه��ری بانکها را یکی از مهمترین نهادها برای رونق تولید معرفی کرد
و گفت :در سال گذشته کمی بیش از بودجه کل کشور ،منابع در اختیار
بانکها بوده که متأس��فانه تحت عنوان تسهیالت به مردم پرداخت نشده
اس��ت ،درحالیکه این سپردهها توسط خود مردم در اختیار بانکها قرار
گرفته است.
وی ادام��ه داد :بی��ش از ۶۸۰هزار میلیارد توم��ان در اختیار بانکها قرار
داش��ت ،درحالی که بودجه عمومی کش��ور در سال گذش��ته ۵۸۰هزار
میلیارد تومان بود .متأس��فانه بانکها این حجم از نقدینگی را بهس��مت
سفتهبازی و خرید و فروش طال ،مسکن ،ملک و ارز میبرند.
ظاهری افزود :بانکها در پاییز سال ۹۷بیشترین منابع را بهسمت مسکن
و س��اختمان بردند و از همان زمان نیز جهش قیمت مس��کن آغاز ش��د،
درحالیکه این اعتبارات را باید به سمت تولید میبردند.

اطالعیه بانک مرکزی درباره نحوه
خدماتدهی بانکها در دوره تعطیلی

بانک مرکزی با اشاره به تعطیلی کلیه شعب بانکهای دولتی و خصوصی
در اس��تانهای تهران و البرز طی ش��ش روز آینده اعالم کرد مش��تریان
میتوانن��د با اس��تفاده از خدمات بانک��داری الکترونیک اق��دام به انجام
تراکنشهای غیرحضوری کنند.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ب��ازار ،بانک مرکزی در اطالعیهای اعالم
کرد بر اس��اس مصوبه س��تاد ملی مقابله با کرونا ،کلیه ش��عب بانکهای
دولت��ی و خصوصی در اس��تانهای تهران و البرز از روز سهش��نبه مورخ
۲۹تیر سال ۱۴۰۰تا پایان روز یکشنبه مورخ سوم مردادماه تعطیل است.
بر این اساس با عنایت به فعالیت سایر شعب بانکها در استانهای دیگر
و در راس��تای تسهیل مبادالت مالی مشتریان ،سامانههای پرداخت بین
بانکی نظیر س��اتنا و پایا بهجز روز جمعه مورخ یکممردادماه سال،۱۴۰۰
فعال است و مشتریان میتوانند با استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک
اقدام به انجام تراکنشهای غیرحضوری کنند.

سبزینه

تأثیرپذیری بازار سهام
از نوسانات نرخ بهره بین بانکی

زهرا امیدی

بعد از رشد شتابان شاخص بورس در پنجماهه
نخست سال ۹۹و تشویقهای مکرر مسئوالن
از جمله رئیسجمهوری ،رئیس بانک مرکزی،
وزیر امور اقتصادی و دارایی برای حضور مردم
در بورس و جذب س��رمایههای خرد و کالن به
بازار س��رمایه ،ناگهان از اواخر مردادماه س��ال
گذش��ته عوامل مختلفی دس��ت به دست هم
داد تا ش��اخص را با افت ح��دود ۵۰درصدی و
بسیاری از س��بدهای سرمایهگذاری مردم را با
ضررهای  ۶۰ال��ی ۸۰درصدی مواجه کند .در
همین زمان بر اثر سیاس��تگذاری پولی بانک
مرکزی ،س��ود بینبانکی در زمانی کوتاه از زیر
۱۰درص��د تا ۲۲درصد افزایش پیدا کرد که به
اعتقاد کارشناسان این تصمیم ،یکی از عوامل
موثر بر ریزش بازار سرمایه بود.
در واقع از عوامل مختلفی برای افت ش��اخص
ب��ورس در س��ال 99نام برده میش��ود .برخی
عدم شفافیت تراکنشهای حقوقیهای بزرگ
بازار و فقدان رگوالتوری سازمان بورس بر این
تراکنشها و رفتاره��ای حقوقیهای بزرگ یا
عرضههای بدون برنامهریزی س��هام عدالت در
بازار و در ادامه عدم نظارت بر چگونگی فروش
این س��هام توس��ط بانکه��ا و کارگزاریها در
ب��ازار را علت ریزش ب��ورس میدانند و برخی
دیگر نیز مانند آنچ��ه در دومین مناظره میان
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گذشت،
دالیل سیاسی نظیر اختالف میان وزارت امور
اقتصادی و دارایی و وزارت نفت را علت سقوط
بورس معرفی میکنند.
ب��ا این ح��ال ،گروه��ی دیگر از کارشناس��ان،
سیاس��تهای پولی بانک مرک��زی در حمایت
بیجا از مؤسس��ات اعتباری و نیز عدم حمایت
بان��ک مرکزی از صندوق توس��عه بازار را علت
اصلی س��قوط بورس میدانن��د؛ موضوعی که
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی نی��ز اخیرا ً به آن
اشاره کرد و گفت« :مدیریت نادرست نرخ بهره
بین بانکی در سال گذش��ته باعث ریزش بازار
س��هام شد .اگر نوسانات نرخ بهره بین بانکی با
سوءمدیریت مواجه نمیشد ،چشمانداز مثبت
روند رو به رش��د بازار س��هام بهگونهای بود که
میتوانستیم حتی به بانک مرکزی در هدایت
نقدینگی کمک کنیم .چنانچه در مهر و آبانماه
این اتفاق افتاد».
گفتنی اس��ت نرخ سود بین بانکی در چند ماه
گذشته نیز نوسانات زیادی داشت ،بهطوریکه
برای مدتی روند کاهش��ی ت��ا 17درصد را در
پیش گرف��ت ،اما مجددا ً در روزهای اخیر روند
صعودی را طی میکند .ش��نبه 26تیرماه سال
جاری نیز ،بانک مرک��زی اطالعیهای با عنوان
خالصه تحوالت خردادماه امسال منتشر کرد،
ام��ا در این اطالعیه مطلبی عنوان ش��د که تا
ح��دودی بحث برانگیز اس��ت .در این اطالعیه
آمده اس��ت که ب��ا توجه به کاه��ش انتظارات
تورم��ی و کاستهش��دن از ش��دت منفیبودن
نرخ س��ود حقیقی ،فع� ً
لا ضرورتی برای تغییر
نرخ سود سیاس��تی دیده نش��ده ،اما چنانچه
تح��والت قیمت داراییها نش��انهای از افزایش
انتظارات تورمی باش��د و روند نزولی نرخ سود
بازار بینبانکی تداوم یابد ،ممکن اس��ت اعمال
برخی تغییرات در داالن نرخ سود ضرورت یابد.
در همین راس��تا به نظر میرسد بانک مرکزی
بهنوعی با استفاده از ابزارهایی همچون نرخ بهره
بین بانک��ی در روند بازارها دخالت میکند .در
صورتیکه با تغییرات این نرخ در سال گذشته
و اثرات آن بر بازار س��رمایه ،نظرات مخالفی در
این خصوص از س��وی مسئوالن مربوطه بیان
میش��د ،اما توضیح این اطالعیه کام ً
ال گواهی
تأثیر نرخ بهره بین بانکی بر بازار سرمایه است.
نوسانات نرخ بهره بینبانکی
در پی افزایش حجم پایه پولی
در همین ارتباط یک کارش��ناس بازار سرمایه
در خصوص علت نوسانات نرخ بهره بین بانکی
به باشگاه خبرنگاران جوان گفت :علت افزایش

اعتراف بانک مرکزی
به وجود دستهای پشتپرده در نظام پولی کشور
یک کارش��ناس اقتصادی گفت :دخالت بانک مرکزی در بازارهای مالی ،مش��کل بزرگی است
که طی هشتس��ال گذشته رخ داده و بانک مرکزی با اعالم این اطالعیه اعتراف کرده که چه
دستهایی در پس بازارهای مالی نقش داشته است.
بابک اسماعیلی بیان کرد :میتوان گفت تالطمی که در بازار سرمایه شاهد بودیم و بهتبع در
کل اقتصاد کشور نیز در جریان بود ،ناشی از سیاستهای غلط پولی و مالی بانک مرکزی بوده
است .این مسأله ،موضوع جدیدی نیست و ۱۲سال است که چنین سیاستهای پولی و مالی
نامناسبی را در کشور شاهد هستیم .راهکاری که در این زمینه میتواند مناسب باشد ،استقالل
نسبی بانک مرکزی است.

و کاهش نرخ بهره بین بانکی این بود که اواخر
س��ال قبل مالحظه کردیم حجم پایه پولی به
مق��دار زیادی افزایش یافت که بخش��ی از آن
ناش��ی از تغییر و تحوالت ش��ب عید و بخشی
دیگر نیز مربوط به اس��تقراض بانکها از بانک
مرکزی بود.
مهدی میرزایی ب��ا بیان اینکه پولهایی که در
ب��ازار بین بانکی گ��ردش دارد ،همین پولهای
پرقدرت اس��ت ،افزود :زمانی ک��ه حجم زیادی
ن در بازار
پول به بازار تزریق میش��ود ،گردش آ 
باعث میش��ود ک��ه افت نرخ به��ره برای مدتی
در بازار قابل مشاهده باش��د؛ بهطور مثال ،بهار
امس��ال با وجود اینکه دولت درخواست فروش
اوراق خود را در بازار داش��ت ،اما بانکها تمایل
خاصی نشان ندادند ،زیرا وجوه در بازار زیاد بود
و نیازی به تهیه اوراق برای پوشش نیازهای خود
نمیدیدند؛ بههمین علت نرخ بهره کاهش یافت.
کاهش تقاضای وام
منجر به کاهش نرخ بین بانکی میشود
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد :همچنین
در سالهایی که انتخابات به فصل بهار معطوف
میش��ود ،عوامل اقتص��ادی در تصمیمگیری
در خص��وص س��رمایهگذاری تأمل میکنند و
تقاضای وام کاهش مییابد .کاهش تقاضای وام
نیز منجر به انباش��ت وجوه در بازار بین بانکی
میش��ود که در مجموع سبب کاهش نرخ بین
بانکی میشود.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد :بعد از
انتخاب رئیسجمهوری ،از آنجایی که عوامل
اقتص��ادی اق��دام به تصمیمگی��ری میکنند،
تقاض��ای وام افزای��ش مییابد و وج��وه از بازار
بین بانکی خارج میش��ود و درنتیجه نرخ بهره
افزایش پیدا میکند .مقام سیاستگذار نیز این
قابلیت را دارد که بتواند نرخ بهره بازار را با خرید
و فروش اوراق افزایش دهد.
نرخ بهره بین بانکی
ابزار بانک مرکزی برای مهار نقدینگی
میرزایی در خصوص ش��ائبه دس��تکاری بانک
مرک��زی در ب��ازار داراییها اظه��ار کرد :اولین

نکت��های که باید به آن توجه کنیم ،این اس��ت
ک��ه در حال حاضر بازاره��ای مالی دیگر مانند
گذش��ته نیس��تند و میان بازارهای مالی یک
پیوس��تگی وج��ود دارد .تغیی��ر در یک متغیر
حوزهای از جمله نظام بانکی سبب ایجاد تغییر
در س��ایر بازارها از جمله بازار س��رمایه ،طال و
ارز میشود.
وی افزود :نکتهای که در خصوص نرخ بهره بین
بانکی وج��ود دارد و گزارهای که بانک مرکزی
مط��رح کرده ،مبتنیبر همین موضوع اس��ت.
در ح��ال حاضر وضعیت نقدینگی در کش��ور
نامناسب است و بانک مرکزی با ابزارهای خود
از جمله نرخ بهره بین بانکی قصد مهار نقدینگی
را دارد .این اقدامات منجر به این میش��ود که
دامنه اقدام این بانک فقط به بازار پول معطوف
نباش��د .در واقع میتوان گف��ت بانک مرکزی
ب��رای مهار نقدینگی صرفاً نرخ بهره بین بانکی
را افزایش میدهد.
میرزایی بیان کرد :افزایش نرخ بهره بین بانکی
منجر به تمایل بانکها برای عرضه وجوه خود
به بازار بین بانکی میش��ود .این عامل س��بب
میشود که در سایر بازارها از جمله بازار سرمایه
ش��اهد حالت نوسانی منفی باش��یم؛ بنابراین
زمانی که بانک مرکزی بازار را دستکاری کند،
خودبهخ��ود منجر به تغییر و تحول در س��ایر
بازارها میش��ود .پس شائبه بانک مرکزی قابل
تأیید است.
بانک مرکزی
تمایلی به کاهش نرخ سود ندارد
یک کارش��ناس دیگر اقتصادی نیز در پاس��خ
به ش��ائبه دستکاری بانک مرکزی در بازارهای
دارایی اظهار کرد :جمعبندی این جمالت این
اس��ت که نرخ تورم و انتظارات تورمی در حال
کاهش است و مسئوالن به این نتیجه رسیدند
که نرخ به��ره بین بانکی به می��زان نرخ قبلی
حدود 18/5درصد باقی بماند.
کامران ن��دری افزود :علت کاهش نرخ س��ود
در بازار بین بانکی طی دو-س��ه هفته گذشته،
میتواند برداشت دولت از حساب تنخواه خود
نزد بانک مرکزی باش��د که باعث افزایش پایه

پولی و ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی میشود
که بهدنبال آن ،نرخ سود کاهش پیدا میکند.
ک مرکزی نش��ان میدهد که این
اطالعیه بان 
بانک تمایلی به کاهش این نرخ ندارد؛ بنابراین
ممکن اس��ت با استفاده از عملیات بازار باز نرخ
را به سمت نرخ سیاس��تی خود (18/5درصد)
هدایت کرده باشد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه بیان کرد :علت
افزایش این نرخ ممکن اس��ت اس��تفاده بانک
مرکزی از عملیات بازار باز باش��د؛ یعنی اوراقی
که نزد خود دارد ،در بازار فروخته باشد و خرید
آن در بازار توسط بانکها ،باعث جمعآوری این
ذخایر ش��ود که در نهایت میتواند اثر افزایشی
بر نرخ سود بین بانکی داشته باشد.
بانک مرکزی ایران
دوستدار بازار داراییهاست
ن��دری تصریح کرد :وظیف��ه بانک مرکزی این
اس��ت که در مواقع باال بودن نرخ تورم ،معموالً
نرخ بین بانک��ی را افزایش دهد .بانک مرکزی
در کشور ما دوس��تدار بازار داراییهاست؛ این
در حالی است که بانکهای مرکزی دنیا چنین
نیستند .در این کشورها در شرایط تورمی ،نرخ
س��ود را بسیار بیشتر از آنچه در کشور ماست،
تعیین میکنن��د .بانک مرکزی نبای��د از بازار
داراییه��ا تبعیت کند .وظیف��ه و اهداف بانک
مرکزی مش��خص و مبنای آن نیز کنترل تورم
ی در بازارها.
است ،نه کنترل قیمت دارای 
وی اظهار کرد :زمانی ک��ه قیمت داراییها در
بازاره��ای مختلف افزایش پی��دا میکند (که
از افزایش طبیعی نیز بس��یار بیشتر اس��ت)،
میتوان��د نش��اندهنده وجود ش��وک تورمی
باش��د و بانک مرکزی باید نرخ بهره را افزایش
ده��د تا از ب��روز تورم جلوگی��ری کند .وظیفه
بانک مرکزی مدیریت اقتصاد کالن اس��ت ،نه
اینکه فقط بخش کوچکی از اقتصاد را در نظر
بگیرد .در واقع تورم بر زندگی تمام مردم تأثیر
میگذارد و وضعیت بازار سرمایه به تمام مردم
مربوط نمیشود.
ن��دری تصریح کرد :وظیف��ه بانک مرکزی این
نیست که سیاستی اتخاذ کند تا سرمایهگذاران
در بازار سرمایه سود کنند .متأسفانه تاکنون نیز
خیلی در کنترل ت��ورم موفق نبوده و انتقادات
بس��یار جدی نس��بت به بانک مرکزی در این
زمین��ه وجود دارد .در حقیق��ت بانک مرکزی
تحتتأثی��ر فش��اری اس��ت که از س��وی بازار
س��رمایه به آن وارد میش��ود و استقالل کافی
را ن��دارد که تصمیم جدی ب��رای کنترل تورم
اخذ کند.
در پایان میتوان گفت اگرچه نظرات متفاوتی
در مورد ش��ائبه دس��تکاری بان��ک مرکزی در
بازارهای دارایی وجود دارد ،اما نمیتوان منکر
تغییرات نرخ بهره بین بانکی در سال گذشته و
اثر آن بر بازار سرمایه شد.

رئیسکارگروهانجمنبالکچینخطاببهتصمیمگیراناجرایی:

سد راه سرمایهگذاری در صنعت رمزارز نشوید

رئیس کارگروه اس��تخراج انجمن بالکچی��ن مهمترین دغدغه
اس��تخراجکنندگان رمزارز را مش��کالت تصمیمگیری در حوزه
اجرا دانست که سد راه سرمایهگذاری در این صنعت و استفاده از
ظرفیتهای آن برای کشور است.
به گزارش «س��بزینه» ب��ه نقل از بازار ،محمدرضا ش��رفی لزوم
چابکی مجلس برای اصالح یا تصویب قوانینی در حوزه رمزارزها

را خواس��تار ش��د ،چراکه معتقد اس��ت تا بروز اصالح قوانین در
مجلس ،چند س��ال زمان صرف میش��ود و تا آن موقع ،اقتصاد
کشور آسیبهایی از محل رمزارزها میبیند و کار از کار میگذرد.
رئیس کارگروه استخراج انجمن بالکچین با بیان اینکه به همین
منظور باید یک شورا متشکل از تمام سازمانهای درگیر بهوجود
آید ،از نوعی فرهنگس��ازی اش��تباه در قانون رم��زارز بهعنوان

مصوبهای در س��طح اول کشور س��خن گفت و افزود :رمزارز باید
بهعن��وان رمز دارایی نامگذاری ش��ود ،چراکه از از نظر ماهیت و
کاربرد میتوان تفاوتی برای آن قائل شد.
شرفی از وجود حدود سههزار تقاضا برای ماینر در کشور خبر داد
و افزود :س��رمایه این افراد بهصورت دستوری ،در پی قطعی برق
بهصورت راکد درآمده و ماینرها تا چهارماه بهصورت دس��توری
خاموش هستند.
وی در عین حال مش��کالت موجود را ب��ه قیمت برق بیارتباط
دانست و معضل اصلی را در عدم ثبات در تصمیمگیریها عنوان
کرد و افزود :به کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد دادیم شرایط
ثبات را برای س��رمایهگذاران ماینری پدید آورند ،چراکه کسی
در ای��ن صنعت توقع یارانه دولتی ندارد .ش��رفی معتقد اس��ت
کسانی که در این صنعت فعال هستند ،باید بدانند برآوردشان به
نتیجه خواهد نشس��ت و میتوانند روی درآمدشان محاسبات و
برنامهریزی داشته باشند.
رئیس کارگروه اس��تخراج انجمن بالکچین افزود :کسانی که در
ایران هس��تند ،به اندازهای س��رمایه داخلی دارند که تمام توان
کشور را پوشش دهند و متقاضی خوبی هم برای استخراج رمزارز
وجود دارد ،اما شرایط تصمیمگیری در دستگاههای اجرایی ،سد
راه بهرهگیری از این فرصت در کشور است.
ش��رفی در بخشی دیگر از سخنان خود ،سازکار فوق را قدمی در
راه آزادسازی قیمت حاملهای انرژی عنوان و تأکید کرد :دیر یا
زود باید به این سمت حرکت کنیم.

بــورس

چرا بورس در یکماه گذشته
رشد کرد؟

یک کارشناس بازار سرمایه گفت :در روزهای گذشته سهام موجود در
بازار ،رشد قیمتی معقولی را بهواسطه اصالح شاخص بهدست آوردند.
به گزارش «سبزینه» به نقل از اقتصاد ،24سعید درخشانی اظهار کرد:
با توجه به اتفاقات اخیر و عدم کاهش قیمت دالر ،تا حد زیادی به بازار
کمک شد .قیمتها در حال حاضر نشان میدهند دالر در محدوده ۲۱
تا ۲۳هزار تومان در حال بستهش��دن است و تغییرات خاصی نخواهد
داشت؛ بنابراین شاهد هستیم که افراد اقدام به خرید سهمهایی با P/E
پایی��ن در بازار کردهاند .همین موارد باعث رش��د کلی بازار در یکماه
اخیر شده است.
وی با بیان اینکه گزارشهای منتشرشده سهماهه شرکتها منطقی
بود ،اضافه کرد :بهنظر میرس��د با توجه به شرایط فعلی ،گزارشهای
فصل تابس��تان شرکتها ،با توجه به افزایش نرخها از وضعیت بهتری
برخوردار باشد؛ بنابراین پیشبینی میشود سود شرکتها امسال اعداد
بزرگتری را نشان دهد.
درخش��انی افزود :تمامی این عوام��ل را بازار بهنوعی پیشخور کرده و
همین موضوع باعث رشد بازار در یک ماه اخیر شده است.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد :نرخهای جهانی در چند وقت اخیر
روند خوبی داش��تهاند و همین موضوع به س��ودآوری برخی از شرکتها
کمک کرده است؛ بنابراین در حال حاضر فروش در بازار توجیهی ندارد و
افراد میتوانند سهمهای خوبی را برای خرید انتخاب کنند.
وی درب��اره تأثیر کس��ری بودجه بر بورس گفت :با توجه به کس��ری
بودجه ۵۰۰هزار میلیارد تومانی س��ال ،۱۴۰۰بهنظر میرسد نرخ دالر
از محدودههای فعلی فراتر رود ،فروش ش��رکتها بیشتر شود و بازار
س��رمایه به صورت تورمی رش��د کند .به دلیل کسری بودجه امسال،
بهنظ��ر میرس��د در بهترین حالت دولت باید ن��رخ ارز را در بودجه به
باالی 20هزار تومان بیاورد.

امکانحضور۱۹میلیونسهامدارعدالت
در مجامع شرکتها فراهم شد

مدیر ناشران سازمان بورس از امکان حضور ۱۹میلیون سهامدار عدالت
روش مستقیم در مجامع شرکتهای سرمایهپذیر خبر داد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از بازار سرمایه ،محسن انصاری مهیاری
درباره امکان حضور س��هامداران عدالت در مجامع ش��رکتها گفت:
س��هامداران عدالت در واقع س��هامدار در ۳۶ش��رکت بورسی هستند
که در حال حاضر حدود ۱۹میلیون نفر از س��هامداران روش مدیریت
مس��تقیم و ۳۰میلیون نفر روش غیرمس��قیم را برگزیدهاند .در واقع
به ش��رکتهای سرمایهگذاری استانی و دس��تگاههای اجرایی وکالت
دادهان��د تا به وکالت از آنه��ا در مجامع حضور بیابند و تصمیمگیری
کنن��د .با این حال۱۹ ،میلیون نفری که مدیریت مس��تقیم را انتخاب
کردهاند ،مانند سایر سهامداران عادی طبق مصوبه شورای عالی بورس
و اوراق بهادار میتوانند در مجامع س��االنه ش��رکتهای سرمایهپذیر
سهام عدالت شرکت کنند.
وی ادامه داد :سهامداران روش مستقیم از طریق سامانه سهام عدالت
میتوانند میزان سهام خود را در ۳۶شرکت حاضر در بازار سرمایه که
در پرتفوی سهام عدالت حضور دارند ،ببینند و این افراد هم مانند سایر
س��هامداران عادی در آن ش��رکتها از حق حضور در مجامع س��االنه
برخوردار هس��تند و میتوانند در تصمیمگیریها مش��ارکت داش��ته
باش��ند .به گفته انصاری مهیاری ،در مورد کس��انی که هنوز زیر سن
قانونی هستند ،اما روش مستقیم مدیریت را برگزیدهاند ،از طریق ولی
یا وکیل میتوانند اعمال رأی در مجامع داشته باشند.

وی درباره اینکه س��ود س��االنهای که در مجامع ش��رکتها از جمله
ش��رکتهای سهام عدالت تصویب میشود ،چگونه پرداخت میشود،
گف��ت :تاکن��ون ای��ن س��ودها بهص��ورت متمرکز از طریق ش��رکت
سپردهگذاری مرکزی به حساب ذینفعان واریز میشد ،اما برای دوره
فعلی با توجه به اینکه مجامع ش��رکتها کامل برگزار نش��ده ،هنوز
تصمیمگیری نش��ده است که آیا این سودها مستقیم به حساب خود
سهامداران عدالت روش مستقیم واریز شود یا اینکه از طریق شرکت
سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار .مدیر ناشران سازمان بورس درباره
سود شرکتهای سرمایهپذیر عدالت در روش غیرمستقیم اظهار کرد:
سود این شرکتها از طریق شرکت سپردهگذاری به حساب سهامداران
شرکتهای سرمایهگذار استانی واریز میشود.
انص��اری مهیاری درباره اینکه آیا س��هام عدالت در روش مس��تقیم در
پرتفوی افراد قرار گرفته اس��ت یا خیر گفت :هر یک از مش��موالن سهام
عدالت دارای دو پرتفو هستند؛ البته این سهام در سامانه سهام عدالت قابل
رؤیت است ،اما در پرتفوی معمولی سهام افراد فع ً
ال قابل مشاهده نیست.

رشد بازار سرمایه
در فصل برگزاری مجامع

یک کارش��ناس بازار سرمایه با اش��اره به اینکه بازار سرمایه در حال
حاضر وضعیت خوبی دارد ،گفت :فصل مجامع ،رش��د بازار سرمایه را
بهدنبال دارد.
به گزارش «س��بزینه» به نق��ل از بازار ،مصطفی عقیل��ی در رابطه با
تغییر نرخ س��ود بین بانکی اظهار کرد :محل اصلی درآمدهای بانکها
از طریق نرخ تس��هیالت اعطایی و س��پردههایی است که در نزد خود
دارند و تغییرات نرخ سود بین بانکی ،نه درآمد خاصی را برای بانکها
شکل میدهد و نه هزینه گستردهای را برای آنها ایجاد میکند .پس
تغییرات ریزشی نمادهای بانکها را نمیتوانیم به علت تغییرات در نرخ
سود بین بانکی بدانیم .در واقع دلیل اصلی تحرکات این نمادها ،روند
کلی بازار سرمایه است.
وی تصریح کرد :بهطور کلی اگر در چند روز آینده نرخهای پاالیشیها
اعالم ش��ود ،باز هم میتوانیم روند متعادلتری را برای این گروه متصور
باشیم .این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تعطیلی تهران در روزهای
آین��ده گفت :خبر تعطیلی چندروزه ب��ازار و ادارات تهران و البرز باعث
ش��د برخی از سهامداران س��رمایه خود را از بازار خارج کنند که همین
مس��أله کمی کفه ترازو را به سمت عرضه سنگین کرد ،اما در کل ،بازار
در وضعی��ت مطلوبی قرار دارد و میتوان گفت ک��ه بازار تا مدتی دیگر
مثبت خواهد ماند .عقیلی درباره وضعیت س��همهای معاملهش��ده در
بورس مطرح کرد :در حال حاضر ،بسیاری از سهمها از جمله سهمهای
کامودیتیمحور و صادراتمحور بهلحاظ بنیادی در وضعیت مطلوبی قرار
دارند ،اما نکتهای که حائز اهمیت اس��ت ،اینکه بسیاری از شرکتهای
ب��زرگ بورس��ی در حال برگزاری مجامع خود هس��تند و نمادهای این
ش��رکتها در بورس متوقف اس��ت که میتوانند پس از بازگشایی روند
بازار را مثبت کنند .وی در پایان خاطرنش��ان کرد :بازار س��رمایه پس از
چند روز تعطیلی ،دوباره با رشد به کار خود ادامه خواهد داد و با توجه به
اینکه تقاضا در بازار و ورود پول حقیقی به بازار در حال افزایش اس��ت،
باید توجه داشت که بازار میتواند روند مناسبی به خود بگیرد.

