
آغاز پذیره نویسی »واحد های 
سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری 

قابل معامله « در بانک  پاسارگاد
پذیره نویس��ی واحد ه��ای س��رمایه گذاری صندوق 
 )ETF( س��رمایه گذاری قاب��ل معامل��ه در ب��ورس
واسطه گری مالی یکم به منظور واگذاری باقی مانده 
س��هام دولت در بانک ه��ای صادرات ای��ران، ملت، 
تج��ارت، بیمه الب��رز و بیمه اتکایی امی��ن، از تاریخ 
15 اردیبهش��ت لغایت 31 اردیبهشت سال 1399، 
از طریق بانک پاس��ارگاد انجام خواهد شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک پاسارگاد،  بر اساس تصمیم دولت، 
باقی مانده س��هم دولت در بانک های ملت، تجارت و 
صادرات و همچنین شرکت های بیمه البزر و اتکایی 
امین از طریق پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری 
 )ETF( صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس
»واس��طه گری مالی یکم« واگذار خواهد شد.قیمت 
واحدهای س��رمایه گذاری  تش��کیل دهنده ی  سهام 
صندوق، در روز آغاز پذیره نویس��ی، متوسط قیمت 
سهام در 30 روز گذشته )منتهی به انتشار فراخوان 
واگذاری( با احتس��اب 20 درصد تخفیف اس��ت.بر 
اساس این خبر، اشخاص حقیقی، بدون محدودیت 
سنی، می توانند با مراجعه به سامانه ی پذیره نویسی 
واحد های س��رمایه گذاری صندوق س��رمایه گذاری 
قابل معامله در بورس )ETF( »واس��طه گری مالی 
یکم« به نش��انی eft.bpi.ir، اطالعات هویتی خود 
را تکمیل و نسبت به خرید واحدهای سرمایه گذاری 

این صندوق، اقدام نمایند.

آمادگی بانک سپه برای پذیره نویسی 
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

بانک س��په برای پذیره نویس��ی واحدهای سرمایه  
 )ETF(گذاری صندوق سرمایه  گذاری قابل معامله

اعالم آمادگی کرد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بان��ک مه��ر اقتصاد، 
مش��تریان بانک س��په می توانند از طریق مراجعه 
ب��ه درگاه ه��ای غیرحضوری و حض��وری بانک و با 
ارائه اطالعات مورد نیاز، نس��بت به پذیره  نویس��ی 
واحده��ای س��رمایه گذاری از تاری��خ 14 ت��ا 31 
اردیبهش��ت ماه 1399 اقدام کنند.بر اس��اس این 
گزارش، بانک سپه به عنوان یکی از بانکهای عامل 
پذیره نویس��ی واحدهای س��رمایه  گذاری صندوق 
س��رمایه  گذاری قابل معامل��ه )ETF( دولتی این 
ام��کان را برای مش��تریان فراهم کرده اس��ت تا از 
طریق مراجعه به درگاه های غیرحضوری و حضوری 
و با ارائه اطالعات مورد نیاز، نسبت به پذیره  نویسی 
واحده��ای س��رمایه گذاری از تاری��خ 14 ت��ا 31 
اردیبهش��ت ماه 1399 اقدام کنند.س��قف سرمایه 
گذاری هر ش��خص حقیقی )هر کد ملی(، حداکثر 
بیست میلیون ریال )دو میلیون تومان( تعیین شده 
است و پذیره  نویس��ی برای هر فرد دارای کد ملی 
امکان پذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان 
وجود ندارد.با توجه به تأکیدات س��تاد ملی مبارزه 
با کرونا توصیه می ش��ود هموطنان عزیز به منظور 
حفظ س��المت، جز در موارد ض��روری، از مراجعه 
حضوری به ش��عب بانک جداً پرهیز نموده و پذیره 
نویس��ی را از طریق درگاه ه��ای غیرحضوری بانک 

سپه )ib.ebanksepah.ir( انجام دهند.

با »بله« دست گیر نیازمندان باش!
    خیری��ن و افراد نیک��وکار در ماه مبارک رمضان 
و روزهای پر دردس��ر کرونا می توانن��د با امکانات 
اپلیکیش��ن»بله« ب��ی دردس��ر و در کمترین زمان 
کم��ک های خیر خود را به دس��ت اف��راد نیازمند 

برسانند.
به گزارش روابط عموم��ی بانک ملی ایران، بله این 
امکان را فراهم کرده تا از منزل یا هر مکان دیگری 
ب��دون نیاز ب��ه حضور فیزیکی و ص��رف زمان با هر 
مبل��غ دلخواه بتوانید نیت خی��ر خود را عملی و در 
این ایام کرونایی و ماه پر برکت خداوند باری از روی 
دوش نیازمندان و افراد بی بضاعت بردارید.برای این 
منظور نیز میتوانید با پیوستن به پویش »دست یار« 
https://ble.ir/helalahmar_ و از طریق ب��ات
bot در تأمین مایحتاج ضروری و وس��ایل حفاظت 
فردی )ماس��ک، مایع ضدعفونی کننده، دستکش و 
…( برای خانواده های کم بضاعت، نقاط حاش��یه ای 
و آس��یب خیز و مناطق محروم کشور سهیم شوید. 
طرح پویش »دست یار« با هدف کمک به معیشت 
مردم به هم��ت هالل احمر و ب��رای مقابله با کرونا 
تش��کیل شده و تاکنون مورد استقبال مردم پر مهر 

و خیرین بسیاری قرار گرفته است.

 استاندار همدان از عملکرد 
بانک صادرات ایران قدردانی کرد

اس��تاندار هم��دان، از عملک��رد و تالش های بانک 
صادرات ایران در این استان در پرداخت تسهیالت 
و کم��ک به تحق��ق برنامه ه��ای اقتص��ادی دولت 

قدردانی کرد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک ص��ادرات ایران، 
سیدس��عید ش��اهرخی، استاندار اس��تان همدان با 
ارس��ال لوحی خطاب به مدیرشعب بانک صادرات 
استان همدان از عملکرد این بانک در راستای عمل 
به مس��ئولیت های اجتماعی و کمک به اش��تغال و 
رونق تولید در اس��تان، قدردانی کرد.بر اساس این 
گزارش، بانک صادرات اس��تان همدان، در راستای 
کمک ب��ه رونق تولید ش��امل حمایت از مش��اغل 
خانگ��ی و تأمی��ن س��رمایه در گ��ردش بنگاه های 
کوچک و متوس��ط در اس��تان، ه��زار و 348 فقره 
تس��هیالت به مبلغ بی��ش از 733 میلیارد ریال در 

سال 98 پرداخت کرده است.

اخبار گزارش

 س��ال 99 ش��روع متفاوتی داشت. ش��روعی که به واسطه 
حضور ی��ک مهمان ناخوانده  به نام کرونا تمام بخش های  
مختل��ف جامعه از جمله بخش اقتصادی را تحت الش��عاع 
قرار داد و کار را به جایی رساند که  برخی اقشار کم درآمد 
و ُآیب پذیر به جای درخانه ماندن در پی لقمه ای نان پا به 
پا  کرونا به کار و تالش روی آوردند چراکه معیشت خانواده 

قرنطینه و بی پولی را نمی شناسد .
همراس��تا با ش��یوع کرونا متولیان و دس��ت اندکاران وارد 
عمل ش��دند و با د رنظر گرفتن تدابیر بهداشتی و سالمتی 
ای��ن نوید را به مردم دادند که محافظ س��المتو جان مردم 
هس��تند . در ابتدای امر اما هیچ ی��ک از متولیان بحثی از 
معیشت و تامین معیشت مردم در بحران کرونا حرفی نمی 
زد تا اینکه شرایط به حدی برای اقشار آسیب پذیر سخت 
شد که تبعات نگرانی های این گروه از افراد به یک جریان 
انتق��ادی در فضای مج��ازی تبدیل ش��د. در همین زمان 
متولیان به س��خن آمدند واز طرح های نطارتی خبر دادند 
که قرار اس��ت مستقر شود و جلوی هرگونه گرانی بی مورد 
را بگیرد اما این حرفها گویی اثری نداشت چراکه  از قیمت 
ماسک و دس��تکش تا مایحتاج خوراکی مردم رشد قیمتی 
را   تجرب��ه کردند.  هرچند دراین می��ان برخی ازمتولیان 
ب��روز چنین اتفاقاتی را ناش��ی از تقاضای مردم همزمان با 
ایام عید عنوان کردند  و این وعده را سردادند که با تدابیر 
در نظرگرفته ش��ده  وگش��ت های نظارتی جلوی هرگونه 
افزایش را خواهند گرفت. این اتفاق رخ داد اما  اقدامی صد 
در ص��دی نبود و مردم در بازارهای مختلف گرانی هایی را 
تجربه کردند که نه تنها نظراتی بر آنها نبود بلکه روز به روز 
بیشتر و بیشتر می شد تا اینکه بسیاری از کاالها  از شدت 
تقاضا و گرانی نایاب شد.   داستان گرانی و نایابی کاالها در 
شرایط شیوع کرونا به همین جا ختم نشد چراکه با گذشت 
بیش از یک ماه از سال جدید و همزمان با رسیدن ایام ماه 
مب��ارک رمضان این گرانی ه��ا رنگ و بوی دیگری به خود 
گرفت به ش��کلی که  گرانی ها و رش��د قیمت ها در کنار 
مش��کالت معیش��تی حضورمردم در بازار برای تهیه اقالم 

مورد نیاز کمرنگ تر کرد. 

سفره هایی که کوچک شد 
 ای��ن اتفاقات درحالی رخ داد که مع��اون بازرگانی داخلی 
و توس��عه تج��ارت خارجی رئیس س��ازمان صنعت، معدن 

و تجارت اس��تان تهران مدعی ش��ده بود که »هیچ کمبود 
کاالی��ی در م��اه رمضان به ویژه در اقالم برنج، ش��کر، مرغ 
منجمد، گوش��ت قرمز منجمد، روغن نباتی و خرما نداریم 
و افزایش خودسرانه قیمت ها منطقی نیست و بازرسان این 

سازمان با گران فروشان برخورد می کنند.«
وی با اش��اره به اینکه قیمت ها کاالهای اساس��ی در ستاد 
تنظیم بازار تهران مش��خص ش��ده اعالم کرد:»کسی حق 
ندارد اقدام به فروش کاالها بیش از قیمت های مصوب و یا 

احیاناً کم فروشی کند«
این مقام مس��ئول از توزیع اقالم اساس��ی از طریق سازمان 
میادین میوه و تره بار، فروشگاه های زنجیره ای تعاونی های 
مصرف و توزیعی و ش��بکه های توزیع منتخب صنفی خبر 
داد و همچنان مدعی ش��د که »هی��چ گونه کمبود کاالیی 
در استان تهران وجود ندارد و برنامه ریزی الزم در خصوص 

تأمین نیاز مردم انجام شده است.«
ب��ا این وجود اما بررس��ی ها از  آنچه ک��ه در بازار کاالهای 

اساسی رخ داده و می دهد نشان داد که رخالف وعدههای 
س��ر داده شد گرانیهای بی حس��اب وکتابی دربازار جریان 
دارد که  حاصل آن فش��ار بیش��تر به معیشت مردم بوده و 
دس��ت آخر حاصلی جز کوچک شدن سفره مردم به ویژه 
اقشار کم درآمد را در بر نداشته است.  کارشناسان و فعاالن 
ای��ن بازار ،ب��روز چنین رویه ای را بی��ش از هر چیز حتی 
شیوع کرونا  به نبود نظارت و نقش کمرنگ متولیان دراین 
عرصه نسبت می دهند و معتقدند تبعات کرونا چنان دولت 
را درگیر کرده که کمتر متولی به این مس��ایل که در عین 
حاش��یه ای بودن بس��یار مهم هستند ،توجه دارد.   به باور 
این افراد متولیان و تصمیم گیران  اساسا توجهی به گرانی 
این بازارها ندارند و  تنها مردم هستند که کمرشان روز به 

روز در برابر این حجم  گرانی و مشکالت خم می شود. 

 بهانه ای به نام کرونا 
 ای��ن موضوع نه تنها از س��وی کارشناس��ان اقتصادی که از 
جانب نمایندگان مجلس مورد تایید است به طوریکه  نورقلی 
پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از نبود 
ساماندهی در بازارها همزمان با ماه مبارک رمضان  میگوید: 
» گرانی کاالها در کشور به امر عادی تبدیل شده و  از آنجایی 
که شیوع کرونا و کاهش تولید چالش هایی در مدیریت بازار 
ایجاد کرده، وزارت صنع��ت، معدن و تجارت باید تمهیدات 
ویژه ای ب��رای جلوگیری از افزایش قیم��ت ها به بهانه ماه 

مبارک رمضان اتخاذ کرده و به درستی اجرایی کند.«
به اعتقاد وی »اگرچه کنترل قیمت کاالها در شرایط کنونی با 
مشکالتی همراه است اما با اقدام به موقع و به کارگیری سیاست 
های مناسب و تشدید نظارت بر بازار می توان از  افزایش قیمت 
ها جلوگیری کرد.« این نماینده بهارستان از کرونا به عنوان ابزار و 
بهانه ای برای گرانی یاد کرده و میگویداساسا در چنین بازارهایی 
زمینه سواس��تفاده دالالن  مهیاست و آنچه موجب جلوگیری 
از تداوم و تش��دید چنین روندی می ش��ود چیزی نیست جز 
نظارت و  برخورد جدی . بی ش��ک همیشه و هر زمانی وجود 
نظارت دقیق درس��ت و به جا راهگشای بسیاری از مشکالت 
این چنین بوده اما به نظر می رسد این مدیریت و نظارت باید 
به قدری دقیق و حساب شده باشد که بروز یک مشل  موجب 
تش��دید سایر مشکالت نشود درست مانند کرونا که  نه تنها 
جلوی  مشکالت بازارهای اقتصادی را نگرفت بلکه به واسطه 

نبود نظارت کافی دامنه آن را وسیع تر کرد. 
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رئیس مجمع کارگران استان تهران خبر داد 
 دستفروشی کارگران بیکار شده

 به دلیل شیوع کرونا 
رئیس مجمع کارگران اس��تان تهران با اش��اره به اینکه 
تعداد کارگرانی که ب��ا فروش محصوالت مقابله با کرونا 
ام��رار معاش می کنند افزایش یافته اس��ت گفت: تعداد 
کارگران��ی ک��ه از تولید به س��مت دستفروش��ی رفتند 

افزایش یافته است.
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران 
با اش��اره به روند رو به رش��د کارگران آس��یب دیده از 
کرون��ا به مش��اغل دستفروش��ی و کاذب گفت: در حال 

حاضر ش��اهد هس��تیم بخش زیادی از کارگرانی که در 
بحث کرونا بیکار ش��دند، اکنون به س��مت دستفروشی 
محصوالت کرونا مانند ماس��ک، ش��یلد،مواد ضدعفونی 

کننده رفته اند.
 این نش��ان دهن��ده این اس��ت که وضعیت معیش��تی 
کارگران به گونه ای اس��ت که حتی نمی توانند یک روز 
بیکار باشند، بسیاری از کارگران برای پرداخت اجاره بها 

و تأمین نان شب به گرفتاری افتاده اند.
 تاجیک با تأکید بر اینکه متأس��فانه شاهد این هستیم 
که بیمه بیکاری ب��ه تعداد قابل توجهی از کارگرانی که 
قرارداد موقت یا شفاهی داشتند پرداخت نشد گفت: آن 
دس��ته از کارگرانی هم که حداقل حقوق را دریافت می 
کنند از پس هزینه های زندگی بر نمی آیند، طبق آمار 
ارائه شده از سوی مس��ئوالن وزارت کار، حداقل حقوق 

تنها کفاف30 درصد هزینه های زندگی را می دهد.
 وی با بیان اینکه گسترش مشاغل دستفروشی به ضرر 
بازار کار اس��ت گفت: در بحث کرونا حتی دستفروشان 
قدیمی که سالیان س��ال بود از این راه امرار معاش می 
کردند دچار آس��یب ش��دند و اکنون س��ر چهارراه ها و 
میادی��ن اصلی مش��غول فروش ل��وازم مقابله ب��ا کرونا 

هستند.  تسنیم 

 بعد از پرداخت دو مرحله؛
لیست وام یک میلیونی باز است

بع��د از پرداخ��ت دو مرحل��ه از وام ی��ک میلیون��ی به 
متقاضی��ان معرفی ش��ده، اکنون در کن��ار تعدادی که 
همچنان به دالیلی با با مشکل واریز مواجه هستند سایر 
خانواره��ا همچنان امکان دریافت این تس��هیالت را در 

صورت معرفی به بانک مرکزی خواهند داشت.
به تازگی بانک مرکزی اع��الم کرد از 41 هزار خانواری 
که پرداخت به آنها با مشکل مواجه شده بود برای حدود 
35 هزار خانوار حل ش��ده و وام آنها واریز ش��ده استف 
در عین ح��ال که برای ح��دود 5000 خانوار دیگر هم  

احتماال به زودی با هماهنگی هایی که صورت گرفته وام 
یک میلیونی واریز می شود. در حالی تا کنون دو مرحله 
پرداخ��ت انجام ش��ده که ظاهرا این پای��ان پرداختی ها 
نیس��ت، به هر حال با توجه به این ک��ه بانک مرکزی از 
ابت��دا اعالم کرده بود که 23 میلی��ون خانوار یارانه بگیر 
مش��مول طرح پیش��نهادی آن ب��رای پرداخت وام یک 
میلیونی از محل منابع بانکی می ش��وند ، در صورتی که 
لیس��ت جدیدی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و 
به تبع آن س��ازمان هدفمندی یارانه ها به بانک مرکزی 

ارائه شود، پرداختی ها انجام خواهد شد.
ای��ن در حالی اس��ت که ط��ی فرایندی که ب��رای ثبت 
تقاضا تعریف ش��د برخی خانوارها به مشکل برخوردند؛ 
به طوری که خواس��ته ش��د تا بعد از دریافت پیامکی از 
وزارت ارتباطات برای ثبت درخواس��ت، به شماره ۶3۶9 
با شماره همراه سرپرست خانوار پیامک ارسال کنند که 
این موضوع باعث شد برخی خانوارها از اعالم باز بمانند.

 از این رو، با اتمام فرصت ارس��ال پیامک، مهلتی تا 18 
اردیبهش��ت تمدید شد تا جاماندگان بتوانند درخواست 
خود را ثبت کنند.بر این اس��اس با توجه به زمانی که از 
پیش تعیین شده بود نیز احتمال درخواست های جدید 

و پرداخت های دیگر وجود خواهد داشت. ایسنا 

خ��ب��رخ��ب��ر

معاون وزیر اقتص��اد در مکاتبه ای با 
دژپس��ند، خواستار حذف الزام احراز 
هویت حضوری برای اش��خاصی که 

وارد بازار سرمایه می شوند، شد.
محمد دهق��ان دهنوی در مکاتبه ای 
ب��ا وزی��ر اقتص��اد پیش��نهاداتی را 
در خص��وص تس��هیل فراین��د ورود 
متقاضیان ب��ه بازار س��رمایه مطرح 
ک��رد. در این مکاتبه آمده اس��ت؛در 
راس��تای اهداف ترسیم ش��ده برای 
س��ال جهت تولید این معاونت اقدام 

به شناس��ایی مقررات مختلف در حوزه های مختلف در 
خص��وص حوزه های زیر مجموع��ه وزارت اقتصاد و از 
جمله بازار س��رمایه به عنوان موت��ور محرک تولید در 

کشور نموده است.
به استحضار می رساند بر اساس بررسی صورت گرفته 
در مرک��ز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کس��ب 
و کار ای��ن معاونت حذف الزام اح��راز هویت حضوری 
برای اش��خاصی که وارد بازار سرمایه می شوند با توجه 
ب��ه زمان و هزینه ای که باید توس��ط ش��خص در این 
خصوص در گردد می تواند ضمن تسهیل فرایند سبب 
ایج��اد انگیزه ب��رای ورود افراد جدید ب��ه این بازار در 
جهت رونق هر چه بیشتر و عمق بخشی به آن شود به 
عالوه در شرایط فعلی هم گیری ویروس کرونا رفع نیاز 
به مراجعه حضوری گامی بلند در پیش��گیری از شیوع 
این ویروس و باعث افزایش رضایتمندی عمومی خواهد 
شد. در ادامه این نامه آمده است در حال حاضر با توجه 
به سرویس های برخط احراز هویت به کار گرفته شده 

در سامانه جامع اطالعات مشتریان 
از قبیل مشخصات سجلی کدپستی 
س��رویس ش��اهکار )تطبیق شماره 
تلفن همراه و ش��ماره ملی ش��خص 
از طریق وزارت ارتباطات( و کنترل 
تعلق شماره حساب بانکی به شخص 
از طریق بانک مرکزی ضرورتی برای 
اح��راز هوی��ت حض��وری باقی نمی 
ماند چرا که عالوه ب��ر احراز هویت 
الکترونیک��ی قطع��ات ش��خصی که 
دارای حس��اب بانکی است یکبار در 
بانک به صورت حضوری احراز هویت شده و مستندات 

الزم سجلی از وی به اخذ گردیده است.
در ادامه تاکید کرده و موافقت ش��فاهی سازمان بورس 
با این اصالح متاس��فانه تبصره 3 م��اده 91 آیین نامه 
اجرایی ماده 14 الحاق قانون مبارزه با پولشویی هیات 
وزی��ران اج��ازه ورود متقاضیان  بازار ب��ورس را بدون 
اح��راز هویت حضوری نمی دهد و بی��ان می دارد ارائه 
خدمات پایه به ارباب رجوع  توس��ط اشخاص مشمول 
ب��ه صورت غیر حضوری ممنوع اس��ت هر چند ماده ۶ 
دس��تورالعمل رعای��ت مقررات مبارزه با پولش��ویی در 
خدمات الکترونیکی بازار س��رمایه شورای عالی مبارزه 
با پولش��ویی اذعان  دارد شناس��ایی مشتری به صورت 
الکترونیکی با ابزار های شناس��ایی مورد تایید سازمان 
برای شناسایی اولیه یا ارسال اسناد و مدارک الزم برای 
شناس��ایی کامل بالمانع اس��ت؛ تبصره 3 فوق االشاره 
با توجه به اینکه مصوبه هیات وزیران اس��ت ارجحیت 

دارد.  سنا 

 مردم برای جهش تولید 
 گام خود را برداشتند،

 نوبت گام دولت است 

براس��اس موارد تئوریک در همه ج��ای دنیا این موضوع 
تعریف ش��ده که منابع بانک ها فق��ط و فقط برای تامین 
مالی کوتاه مدت زیر یک س��ال استفاده شود و بعد از آن 
باید به سراغ بازار سرمایه بروند تا با آن پروژه اجرا کنند. 
بازار س��رمایه امروز مملو از ابزارهایی اس��ت که می تواند 
مردم را در منفعت، اجاره، اوراق صکوک ،ساخت و تولید 
مش��ارکت دهد. البته امروز مردم به دنبال خرید س��هام 
هستند. آنچه که امروز برای تامین مالی بسیار بسیار مهم 
است، آنس��ت که ما افزایش سرمایه شرکت ها را از محل 
آورده آن ببینی��م و در حقیق��ت به م��ردم بگوییم منابع 
بیاورید تا طرح توسعه یک شرکت معدنی یا فوالدی اجرا 

شود.
در این میان  یک پارادوکس وجود داردزیرا  ش��رکت های 
ما حدود 20 درصد س��هام شناور آزاد دارند و 80 درصد 
سهامدار عمده هس��تند . 20 درصد سهامداران خرد که 
امروز شاید حاضر باشند در افزایش سرمایه شرکت کنند 
ام��ا اگر افزایش س��رمایه از مح��ل آورده رخ دهد ممکن 
اس��ت س��هامداران عمده به دلی��ل اینکه ممکن اس��ت 
مالکی��ت خودش را از دس��ت   بدهد،حاضر نباش��د تنبه 
افزایش سرمایه بدهد. در شرایط کنونی باید تکلیف شود 
که شرکت های بزرگ و سهامداران عمده افزایش سرمایه 
بدهند آن هم افزایش س��رمایه از مح��ل تجدید ارزیابی 

نه از محل آورده نقدی چرا که افزایش س��رمایه از محل 
تجدید ارزیابی تنها تقویم کردن دارایی های قبلی است. 
باید بگویم س��هامداران عمده یا پ��ول بیاور یا اینکه حق 
تقدم هایت را به مردم بفروش��د یا ب��ه آنها واگذار کن تا 
آنها پول بیاورند و آن پول وارد ش��رکت ش��ده و منجر به 
اجرای طرح های توسعه ای شود. حداقل بگویند در شش 
ماهه اول؛ 50 شرکت اول بورس که عمدتا  شرکت هایی 
هس��تند که در خط مقدم تولید کش��ور فعالیت می کند 
باید20، 30 و 50  درصد افزایش س��رمایه از محل آورده 
نقدی داش��ته باش��ند. در این مس��یر یک مجوز افزایش 
س��رمایه را س��ازمان بورس باید بدهد و یکسری کارها را 
هم اداره ثبت و س��ایر بخش های مرتبط باید انجام دهند 
ام��ا همه این کارها را م��ی توان در یک هفته انجام داد و 
آن را اجرایی کرد. از زمانی که پول وارد ش��رکت ش��د ما 

می توانیم نسبت به تولید اقدام کنیم. 
تولید پتروشیمی را بهتر کنیم، تولید فوالد مان را بیشتر 
کنیم ،معادنمان سه برابر کنیم و در نهایت از خام فروشی 
جلوگی��ری کنیم. در حال حاضر 50 درصد از مواردی که 
مقام معظم رهبری در این چند س��ال در حوزه اقتصادی 
از سیاس��تمداران ما خواس��تند ، آماده است. 50 درصد 
آن بخش��ی اس��ت که مردم پول آوردند برای رسیدن به 
ایج��اد زنجیره ارزش درجهت جلوگیری از خام فروش��ی، 
ب��رای اتکا به تولی��د داخل ،خودکفای��ی، جهش تولید و 
بهب��ود کیفیت کاالهای تولید داخل. اگر کس��ی گفت ما 
صرفاً با افزایش ش��اخص به جهش تولید می رس��یم این 
حرف کامال غیر کارشناس��ی است .ما به جهش تولید می 
رسیم به ش��رطی که منابعی وارد ش��ده به بازار سرمایه  
در تولید س��رمایه گذاری ش��ود.امروز مردم گام خودشان 
را در راس��تای  بیان��ات مقام معظم رهبری برداش��ته اند 
؛به ش��رطی که گام دولت ،سیاس��ت گذاران مجریان هم 
برداشته شود.تخصیص سرمایه مردم در مسیر تولید.     

یادداشت

 کرونا بهانه ای تازه 
برای گرانی 

سیاست روز روند نظارت های کمرنگ و رشد گرانی ها در بازارهای اقتصادی را بررسی می کند؛

در خواست از وزیر اقتصاد درخواست شد؛

  تعیین تکلیف آیین نامه مبارزه با پولشویی در بورس

گزارش

محمود رضا خواجه نصیری
نایب رئیس شرکت بورس و اوراق بهادار


