
مقطع حساس تامین مالی مسکن
ن��ادر قاس��می در گفت و گو با پای��گاه خبری بانک 
مسکن-هیبنا ضمن اشاره به دغدغه مشترک دولت 
و مجلس برای خروج از رکود مسکن و رونق ساخت 
و عرضه مسکن ارزان قیمت برای اقشار هدف جامعه، 
افزود: در این مقطع طرح اقدام ملی ساخت و تولید 
مس��کن در همه شهرهای کش��ور شروع شده است. 
یک پیش نیاز اصلی برای پیشبرد این طرح و ساخت 
و تحویل به موقع واحدهای مس��کونی، تامین منابع 
بانکی و پرداخت تس��هیالت س��اخت است که برای 
این منظور بانک مسکن مسولیت پرداخت 140 هزار 
فقره تس��هیالت ساخت به سازنده های فعال در این 
طرح را پذیرفته اس��ت. با این حال سایر بانک ها نیز 
قرار است تسهیالت ساخت در طرح اقدام ملی تولید 
مس��کن را پرداخت کنند.سرپرس��ت بانک مسکن 
تاکید کرد: هر چق��در منابع اعتباری نقد در اختیار 
بانک قرار بگیرد توان تس��هیالت دهی به پروژه های 
ساخت و عرضه مسکن نیز بیشتر می شود. در نتیجه 
این فرصت برای افزایش تیراژ ساخت نیز بوجود می 
آید.قاسمی با بیان اینکه بانک مسکن در طرح اقدام 
ملی مس��کن 14 هزار میلیارد تومان تسهیالت قرار 
است پرداخت کند، افزود: بانک مسکن همانطور که 
در طرح مس��کن مهر بازوی اصلی تامین مالی پروژه 
های این طرح بود و توانس��ت برای ساخت و تکمیل 
بی��ش از 2 میلیون و 300 هزار واحد مس��کونی در 
طرح مس��کن مهر تس��هیالت پرداخت کند و حتی 
واحدهای ساخته ش��ده را تا مرحله فروش اقساطی 
و صدور کارت قس��ط جلو بب��رد اکنون نیز با همان 
تجربه عظیم، مشغول طی مراحل الزم برای تشکیل 
پرون��ده پروژه ه��ای طرح اق��دام مل��ی و پرداخت 
تس��هیالت است.قاس��می افزود: بانک مسکن عماًل 
بانک توسعه ای در بخش مسکن به حساب می آید 
بنابراین همانطور که این بانک بیش از 90 درصد از 
تس��هیالت ساالنه پرداختی را به صورت مستقیم به 
بخش مسکن و س��اختمان اختصاص می دهد و در 
طرح ه��ای ملی و انبوه خانه س��ازی، همواره نقش 
اول را بر عهده داش��ته اس��ت، الزم است بسترهای 
الزم برای افزایش توان تسهیالت دهی بانک مسکن 
نیز فراهم بیاید.سرپرس��ت بانک مسکن بر همکاری 
سازنده و پیشبرنده بانک با مجموعه دولت و مجلس 
برای اجرای سیاس��ت های محرک س��اخت و ساز و 
مش��وق عرضه مسکن ارزان تاکید کرد و گفت: همه 
مدیریت های شعب اس��تانی بانک مسکن، موضوع 
پرداخت تس��هیالت طرح اقدام ملی تولید مسکن را 

جزو اولویت شماره یک خود تعریف کرده اند.

بانک رفاه حامی فعاالن سالمت و 
درمان ایران زمین

مدت زمانی است که با شیوع ویروس کرونا، بخش های 
مختلف اقتصادی کشور دچار مشکل شده اند. یکی از 
موارد مهم تغییرات حاصل از کرونا، رابطه بین بانک 
ها و مش��تریان آن ها است. همواره مشتریان انتظار 
دارند که در مواقع بروز بحران، بانک ها به یاری شان 
بیایند، چرا که یکی از ضرورت های بانکداری پاس��خ 
مطلوب به نیازهای روز مش��تریان است و انعطاف در 
برنامه ها، طراحی فوری خدمات و بسته های اعتباری 
هم الزمه یک بانک پویا و آینده نگر محسوب می شود. 
موضوعی که این روزها به یک چالش برای بسیاری از 
مردم و به  ویژه مشتریان شبکه بانکی تبدیل شده، این 
است که بانک ها تا چه اندازه آماده هستند در شرایط 
شیوع کرونا به مش��تریان وفادار خود کمک کنند و 
دست آن ها را بگیرند؟به گزارش روابط عمومی بانک 
رف��اه کارگران به نقل از پای��گاه خبری دنیای بانک، 
حمایت از مش��اغل و فعاالن آس��یب دیده از ویروس 
کرونا در حالی به یکی از محورهای اعتباری ش��بکه 
بانکی کشور تبدیل شده که بانک رفاه کارگران عالوه 
بر اجرای طرح های حمایتی خود از مش��اغل آسیب 
 دی��ده از کرونا، یک گام بلند و متفاوت برای حمایت 
از سربازان جبهه سالمت کشور برداشته است. گامی 
مهم که نشان می دهد این بانک همواره حامی جامعه 
سالم و شاداب ایران، نسبت به پیامدهای منفی شیوع 
ویروس کرونا بر بسیاری از مشاغل و خدمات مرتبط 
بر حوزه س��المت، پزش��کی و حتی معیش��ت کادر 
درمانی کشور آگاه بوده و از قبل برنامه حمایتی خود 
را در قال��ب "طرح جهش مهر س��المت 99" تدارک 

دیده است.

اخبار
اما و اگرهای خصوصی سازی در صنعت خودرو  بررسی شد؛

گزارش

ای��ن روز ها م��ردم در انتظار عرضه س��هم دول��ت در چند 
خودروسازی هس��تند و این سوال برایشان مطرح می شود 
که آیا دولت سهمش در خودروسازی ها را واگذار می کند؟

 چند سالی می شود که بحث خصوصی سازی خودروسازها 
مطرح ش��ده اس��ت، موضوعی که می تواند باعث تحوالت 
عظیمی در صنعت خودرو ش��ود ام��ا خوب یا بد بودن این 

موضوع فعال مشخص نیست.
آنچه مش��خص اس��ت دول��ت ب��رای افزایش به��ره وری 
خودروس��ازان قصد دارد 2 خودروس��از بزرگ در کشور را 
کامال خصوصی س��ازی کن��د اما از آنجایی ک��ه خبری از 
خصوصی سازی آنها نیست، گویی اصال انگیزه جدی پشت 

ماجرا نبوده و این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد.
کارشناس��ان خودرو معتقد هس��تند که با خصوصی سازی 
کامل خودروسازان بهره وری آنها افزایش خواهد یافت و به 
داخلی س��ازی محصوالت بیشتری خواهیم رسید اما آنچه 
مشخص است دولت قصد دارد ضمن آنکه باقی مانده سهام 
خود در خودروسازی را در بورس واگذار کند و پولی نیز به 

خزانه اش واریز شود، همچنان در این صنعت باقی بماند.
به گفته کارشناسان خودرو، دولت نمی خواهد سهام نسبتا 
کم، اما بس��یار پرقدرت خود را در خودروس��ازی از دست 
بدهد و تنها به دنبال کسب درآمد از محل این سهام است، 
آن ه��م بی آنک��ه از این صنعت برود. در ح��ال حاضر تنها 
بخش کمی از سهام خودروسازان در اختیار مردم قرار دارد 
و قسمت اعظم س��هام در اختیار خود خودروساز، سازمان 

گسترش و شرکت های سرمایه گذاری قرار دارد.

خصوصی سازی در کشور چه شرایطی دارد؟
امیر حس��ن کاکایی کارشناس صنعت خودرو ، در خصوص 
خصوصی سازی خودروسازان کشور، گفت: خودروسازهای 
کش��ور در حال حاضر به نوعی خصوصی فعالیت می کنند 
ام��ا دولت ب��رای فعالیت های آنها تصمیم م��ی گیرد،  در 
حال��ی که تنها درصد کمی از س��هام آنها را دارد به همین 

دلیل از نظر قانونی آنها خصوصی به شمار می روند.
او با بیان اینکه در حال حاضر 2۸ خودروس��از در کشور، از 
30 خودروساز ورشکست شده اند که این 2 خودروساز هم 
خصوصی به ش��مار می روند، گفت: خودروساز های کشور را 
به نوعی ش��به دولتی می توان دانس��ت چرا که تنها بخش 
کم��ی از س��هام آن ها در اختیار مردم قرار دارد و قس��مت 
اعظم سهام در اختیار خود خودروساز، سازمان گسترش و 

شرکت های سرمایه گذاری قرار دارد.
کاکایی در خصوص نحوه خصوصی سازی کشورهای دیگر 
در مقایس��ه با ایران، بیان کرد: چین یک دولت کمونیس��م 
اس��ت که بسیاری از مدیران آن با ظاهر خصوصی، کارمند 
دولت هس��تند که تقریبا همانند ایران است اما در صنعت 

خودرو به شدت شتاب گرفته است.
این کارش��ناس صنعت خودرو مالکیت را تاحدی مش��کل 
اصلی در صنعت خودرو دانس��ت و گفت: حدود 20 س��ال 
پیش مالک خودروس��ازان، دولت و س��ازمان گس��ترش و 
نوس��ازی بود و مهم ترین کارهای توس��عه ای در آن زمان 

انج��ام ش��د اما بعد از آن ب��ه مرور این صنع��ت به مالکان 
دیگری اختصاص یافت اما در نهایت دولت برای آن تصمیم 

می گیرد.
کاکایی تش��ریح کرد: در 2 س��ال اخیر چه کسی به دولت 
اجازه داده اس��ت که ۵ بار مدیرعامل خودروسازان را تغییر 
دهد؟، در حالی که دولت این کار را انجام داد؛ دولت قدرت 
دارد ام��ا وظیفه و حق این کار را ندارد. مش��کل اصلی در 
قوانین ماست، دولت در حال حاضر کمکی به خودروسازها 

نمی کند اما برای آنها تصمیم می گیرد. 
او تصریح کرد: مش��کل این است که ما قوانین پیچیده ای 
داریم که هر کس��ی می تواند آن را تفسیر کند و بر اساس 
آن تفسیر، سوء استفاده هم رخ می دهد. پیچیدگی قوانین 
باعث می شود خصوصی س��ازی حتی اگر انجام هم نشود 

نگذارد کارها به درستی انجام شود.
این کارش��ناس صنع��ت خودرو بیان کرد: ش��نیده ایم که 
خصوص��ی س��ازی کاری مثب��ت و خوب اس��ت اما حاضر 
نیس��تیم تبعات آن را بپذیریم. زمانی که برجام بهم خورد، 
پژو فرانس��ه اعالم کرد که 2 هزار نفر اخراج ش��دند در این 
ش��رایط دولت یا کمک می کند یا اگ��ر کمک نکند اجازه 
م��ی دهد که اخراج ش��وند ام��ا در ایران اینگونه نیس��ت، 
دولت اجبار می کند که کس��ی اخراج نش��ود در مقابل به 
خودروساز هم کمک نمی کند. او ادامه داد: هپکو خصوصی 
سازی شد، بعد از آن نباید هیچگونه به دولت اعتراض کرد 

و باید تبعات آن را پذیرفت.

خصوصی سازی چه منفعتی دارد؟
خصوصی سازی برای افزایش حقوق، افزایش انگیزه و ارتقا 
ش��غلی خوب اس��ت چرا که یک مدیر می تواند بر اساس 

کارای��ی به کارمن��د حقوق دهد و آن را ک��م و زیاد کند و 
در مقاب��ل فرد ضعیف از این دایره کاری خارج می ش��ود. 
خصوص��ی س��ازی بودجه دولتی ن��دارد اما دول��ت در آن 

دخالت می کند. 
مشکل اصلی صنعت خودروس��ازان کشور کلمه خصوصی 
س��ازی نیس��ت و با هیچ راه حلی مش��کل فعلی حل نمی 
ش��ود. باید دید در فضای دولتی م��ی توانیم خصوصی کار 
کنی��م یا خیر. هیچ کدام از تولیدکنندگان قطعه زمانی که 
خصوصی ش��دند بهره وری زیادی ندارند و تنها پتروشیمی 

بهره ور شد.
کاکایی در این زمینه می گوید که در شرکت های تولیدی 
مانند خودروس��ازها، قطعه ساز مکانیزم کار بر مبنای افراد 
است نه اتوماسیون؛ ما قبول می کنیم که خودروسازها باید 
خصوصی ش��وند اما باید مبتنی بر بهره وری مناسب باشد. 
قانون کار در ایران مبتنی بر س��اعت کار و حضور فیزیکی 
اس��ت که این روی��ه جلوی کارفرما را در تش��ویق یا تنبیه 
می گیرد. با ش��رایط قانون کار کارگر سال به سال افزایش 

حقوق دارد حتی اگر بهره وری نداشته باشد.
این کارش��ناس صنعت خودرو بیان کرد: خصوصی س��ازی 
ی��ک مزیت خ��وب دارد و آن اینکه فرد کارمند به ش��وق 
دریاف��ت حقوق و مزایای بیش��تر حرکت می کند و خالق 
می ش��ود، ش��رکت های خصوصی به همین دلیل موفق و 
توانمند هس��تند. اما در مقابل آن فرد ضعیف در ش��رکت 

خصوصی له می شود.
او ادام داد: در کش��ور اگر ش��رکتی بی��ش از 400 تا ۵00 
کارمند داش��ته باش��د دولتمردان به آن دخالت می کنند و 

نمی تواند دیگر بهره وری کند.
این کارش��ناس صنعت خودرو تشریح کرد: 30 خودروساز 

در کش��ور داریم، اما ببینید کدام یک از آن ها برای داخلی 
س��ازی فعالیت مثبت انجام داده اند. ه��م اکنون 40 هزار 
میلیارد تومان به خودروس��ازان ضرر وارد شده است، حال 
ببینید دولت در س��ال 32 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی 
می پردازد، بدی��ن معنا که ضرر خودروس��ازان از پرداخت 

یارانه بیشتر است.

خصوصی سازی مثبت 
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: اگر قصد خصوصی 
س��ازی خودروسازان را دارند، باید در قدم اول شرکت های 
قطعه س��از را خصوصی کنند و ببینن��د با این کار بهره ور 
می ش��ود یا خیر. خصوصی س��ازی صنعت خودرو در حال 
حاضر س��م مهلکی اس��ت که در کل نباید با این ش��رایط 
کنونی انجام شود. دولت اگر از اختیارات خود کم کند بهره 
وری افزای��ش خواهد یافت و صنعت خودروس��ازی رقابت 

پذیر می شود.
اما دولت قرار اس��ت با باقیمانده سهامش در ایران خودرو و 
س��ایپا چه کند؟ به چه روش��ی قرار است این سهام واگذار 
ش��ود تا ضمن تداوم حضور دولت در دو خودروساز بزرگ، 
پولی هم به خزانه اش واریز ش��ود؟ کارشناسان خودرو می 
گویند که دولت احتماال از روش صندوق های سرمایه گذاری 

)ای تی اف( استفاده خواهد کرد.
ای تی اف به صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله در بورس 
گفته می ش��ود که معموال دارای سبد متنوعی از دارایی ها 
است. دولت برای آنکه از محل باقیمانده سهام خود در ایران 
خودرو و سایپا و بی آنکه آن را از دست بدهد، کسب درآمد 

کند، احتماال از روش ای تی اف استفاده خواهد کرد.
در این روش، دولت س��هام خود را در ایران خودرو و سایپا 
در صندوق های س��رمایه گذاری می ریزد و آن ها را به مردم 
واگ��ذار می کند. با این روش دولت از محل فروش س��هام 
کس��ب درآمد می کند، بی آنکه عمال خدش��ه ای به مالکیت 

آن در ایران خودرو و سایپا وارد شود.
به گفته کارشناس��ان صنعت خ��ودرو، دولت نمی خواهد از 
خودروس��ازی خارج ش��ود و در عین حال به دنبال کسب 
درآمد از س��هامش اس��ت. با اجرای این روش، عمال وعده 
خصوصی س��ازی واقعی در ای��ران خودرو و س��ایپا محقق 
نمی ش��ود و دولت همچنان باالی س��ر خودروسازی باقی 
خواه��د مان��د.  عرضه س��هام ایران خ��ودرو و س��ایپا در 
صندوق های سرمایه گذاری، هیچ تناسبی با خصوصی سازی 
واقعی در خودروسازی ندارد و باید از وزارت صمت و دولت 
پرس��ید این وس��ط تکلیف اص��ل 44 قانون اساس��ی چه 

می شود؟
با توجه به اینکه وزارت صمت وعده خصوصی س��ازی کامل 
خودروسازی را تا پایان سال داده، حاال همه منتظرند مرحله 
دوم برنامه اعالم ش��ده از سوی این وزارتخانه نیز به اجرا در 
بیاید. در این مرحله قرار اس��ت زیرمجموعه های غیر ضرور 
خودروس��ازان واگذار ش��ود و این واگذاری ش��امل مواردی 
مانند واحد های قطعه س��ازی و ش��اید س��ایت های تولیدی 

وابسته نیز خواهد بود.  باشگاه خبرنگاران جوان 

اقتصادیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz پنج شنبه  19 تیر 1399  شماره 5348 

دولت موافقت کرد؛
پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان 

بدهی به تامین اجتماعی
وزیر تعاون،  کار و رفاه اجتماعی گفت: هیات 
دولت ب��ا پرداخت 32 هزار میلی��ارد تومان 
بدهی به س��ازمان تامی��ن اجتماعی، زمینه 
اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان این 

سازمان را فراهم کرد.  

محمد شریعتمداری اظهارداشت: هیات دولت 
با پیشنهاد وزارت تعاون مبنی بر واگذاری 32 
هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی 
برای پرداخت بدهی خود به س��ازمان تامین 
اجتماعی موافقت کرد به این ترتیب دس��ت 
س��ازمان برای اجرای همسان سازی حقوق 

بازنشستگان تامین اجتماعی باز شد.
وی افزود: بر اساس مصوبه هیات دولت که با 
پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون و امور 
اقتصادی و دارایی صادر شد، بخشی از سهام 
دولت در 9 ش��رکت مهم دولتی به س��ازمان 

تامین اجتماعی واگذار خواهد شد.
وزی��ر تع��اون تاکید ک��رد: س��ازمان تامین 
اجتماعی متعهد اس��ت با اتکای به این منابع 
جدید، ظرف م��دت کوتاه��ی و در ماه های 
آینده نس��بت به اجرای طرح همسان سازی 
و متناسب س��ازی حقوق بازنشستگان تامین 

اجتماعی اقدام کند. وزارت تعاون 

تا ۲۵ تیرماه تمدید شد ؛
تمدید ثبت نام وام کرونا 

   مطابق مصوب��ه کارگروه مقابله با پیامدهای 
اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، کسب و کارهای 
آسیب دیده از کرونا تا 2۵ تیرماه فرصت دارند با 
https://kara. مراجعه به سامانه کارا به نشانی

mcls.gov.ir نس��بت به ثبت نام اقدام کنند. 
با ش��یوع بیماری کرونا دولت برای حمایت از 

بنگاه ها و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، 
پرداخت تسهیالت به متقاضیان را مصوب کرد. 
پس از بررس��ی های انجام ش��ده در ستاد ملی 
مقابله با کرونا و طبق اعالم بانک مرکزی، 14 
رس��ته اصلی با ۵۵ زیررسته که یک میلیون و 
200 بنگاه را دربرمی گیرد، مشمول دریافت وام 
شناسایی ش��دند. براساس آخرین آمار تاکنون 

40 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
همچنین از 1۶ تیرماه متقاضیان فاقد بیمه نیز 
برای دریافت تسهیالت می توانند به سامانه مراجعه 
و درخواست خود برای دریافت تسهیالت را ثبت 
نام کنند. پس از دستور رییس جمهوری مبنی 
بر تسریع پرداخت تسهیالت به آسیب دیدگاه 
ناش��ی از شیوع بیماری کرونا، کارگروه مقابله با 
پیامدهای اقتصادی ناش��ی از شیوع کووید 19، 
روند اعطای تسهیالت به شاغلین و کارفرمایان 
مشاغل در رسته های چهارده گانه آسیب دیده را 

بررسی کرد. وزارت کارو رفاه اجتماعی 

بررسی ها نشان داد؛
۱۶ میلیون و ۵۷۸ هزار تومان؛ 

سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی  
  سامانه استعالم لحظه ای ارزش سهام عدالت 
بِروز ش��د و ارزش سهام عدالت با ارزش اولیه 
۵32هزارتومانی ب��ه 1۶ میلیون و ۵۷۸ هزار 
تومان رس��ید. در پی صدور دستور آزادسازی 
س��هام عدالت، س��پرده گذاری مرکزی اوراق 

بهادار و تس��ویه وجوه ب��ا راه اندازی س��امانه 
استعالم و آزادسازی سهام عدالت اقدام به ارائه 
جزئیات دارایی واقعی سهام عدالت مشموالن 
به تفکیک ش��رکت های بورسی و ارائه تعداد و 
ارزش هر س��هم آنها کرد. این سامانه بار دیگر 
در پایان معامالت روز گذشته بِروزرسانی شده 
است و مش��موالن می توانند با مراجعه به این 
س��امانه از آخرین ارزش سهام عدالت خود که 
بر اس��اس قیمت های پایانی روز گذشته تهیه 
شده است آگاهی یابند. الزم به ذکر است تنها 
کسانی که روش مالکیت مستقیم سهام عدالت 
را انتخ��اب کرده اند می توانند جزئیات س��هام 

خود را در سامانه استعالم مشاهده کنند.
بر اساس این گزارش کسانی که ارزش اولیه 
سهام عدالت آن ها ۵32 هزار تومان است در 
پایان معامالت روز س��ه شنبه 1۷ تیر ارزش 
سهام عدالتشان به 1۶ میلیون و ۵۷۸ هزار و 

۸0۸ تومان رسیده است.  فارس 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

واگذارییاعدمواگذاریسهمدولتدرخودروسازیها

عضو شورای عالی بورس خواستار شد؛

  حذف انحصار در راه اندازی 
نهاد های مالی  

عضو ش��ورای عالی ب��ورس گفت: درخواس��ت  مجوز برای 
کارگزاری جدید قابل توجه نیس��ت اما در بخش راه اندازی 

سبدگردان های جدید صف بسیار طوالنی وجود دارد.
س��عید اس��المی درباره اثرگذاری افزایش نرخ سود بانکی 
در بازار س��رمایه اظهار داش��ت: این سیاست بانک مرکزی 
بر بازار س��رمایه تاثیر گذار خواهد بود اما سودآوری بورس 
در طی یک س��ال گذش��ته قابل مقایسه با نرخ سود بانکی 
نیس��ت بنابراین تاثیر گذاری این سیاست گذاری در سطح 
اقتصاد کالن کاهش پیدا کرده  اس��ت. اما به هر حال باعث 
می ش��ود سرمایه افرادی که ریسک گریزتر هستند در نظم 

بانکی حفظ شود.
وی اف��زود: بانک مرکزی پس از کاهش نرخ س��ود بانکی با 

انتقادات جدی مواجه شد، از جمله اینکه نرخ بهره حقیقی 
در کشور منفی شده و سرعت گردش پول می تواند افزایش 
پیدا کند و هدف گذاری های نرخ تورم هم محقق نش��ود از 
این رو بانک مرکزی از سیاست های خودش عقب کشید.  

عضو ش��ورای عالی بورس با بیان اینک��ه چقدر از نقدینگی 
موجود در  بازار سرمایه، سپرده بانکی هستند، اظهار داشت: 
ب��رای مطالع��ه در این ب��اره  تغییرات ترکی��ب نقدینگی  و 
س��پرده ها را می توان بررس��ی کرد اما اعالم آمارها از حجم 
پولی که امروز وارد بازار س��رمایه می شود هم دقیق نیست، 
چراکه محاس��بات صندوق های سرمایه گذاری در این اعداد 
اعالم نمی ش��ود و عمدتا خالص نقدینگی ورودی و خروجی 
به کارگزاری ها محاسبه می شود بنابراین در ارایه این آمارها 
بای��د با دقت عمل کرد. اس��المی همچنین درباره عدم ارایه 
مج��وز کارگزاری های جدید گفت: پس از قانون جدید بازار، 
نهادهای مالی جدیدی از جمله س��بدگردان، مشاور سرمایه 
گذاری، رتبه بندی، تامین سرمایه ها و ... شکل گرفتند و راه 
اندازی ش��دند. اگرچه گفته می شود که درارایه این مجوزها 
هم کند عمل ش��ده و متناسب با رش��د حجم بازار سرمایه 

نبوده اما به هر حال به تدریج این مجوزها داده شده است.  
وی افزود: تنها نهاد مالی مرتبط با بازار س��رمایه از سال ۸۷ 
مجوز جدید برای آن صادر نش��ده کارگزاری بوده اس��ت که 
این بخش با مش��کالت خاص خودش مواجه بوده است البته 
معتق��دم انحصار در هیچ یک از مجوزها نباید وجود داش��ته 
باش��د و تمام افراد واجد شرایط باید بتوانند مجوزهای مورد 
نظ��ر را دریافت کنند. هر چند که نیاز داریم که مش��خصات 
ویژه ای برای ارایه مجوزها وجود داشته باشد و به لحاظ کیفی 
هم در ارایه مجوزها سختگیری هایی باید وجود داشته باشد 

اما نباید افراد واجد شرایط را از ارایه مجوزها محروم کرد.  
عضو ش��ورای عالی بورس ادام��ه داد: همه مجوزها باید آزاد 
ش��ود اما در ارایه مجوزها سخت گیری هم باید وجود داشته 
باشد به این معنا که شرایط درستی وضع شود تا شرکت های 
و نهادهای مالی توسعه پیدا کنند و تجهزات و زیرساخت های 
بهتری داشته باشند. اسالمی اظهار داشت: موضوع مهم این 
است که مجموعه بازار با سرعتی که پول وارد آن شد، رشد 
نکرد و تعداد س��بدگردان ها به اندازه ای که س��رمایه در این 
ب��ازار جریان یاف��ت، افزایش نیافت و زیرس��اخت های فنی 

کارگزاری ها هم با این سرعت توسعه پیدا نکرد. موضع دیگر 
این است که در سال های گذشته عمده کارگزاری ها کسب و 
کارهای سودآوری نداشتند که بتوانند سرمایه گذاری خود را 

در توسعه زیرساخت ها افزایش دهند.
وی با بیان اینکه از آنجایی که مدت ها اس��ت با ارایه مجوز 
کارگزاری جدید موافقت نمی ش��ود، درخواس��ت  هم برای 
کارگزاری جدید قابل توجه نیس��ت، گفت: اما در بخش راه 

اندازی سبدگردان های جدید صف بسیار طوالنی است.
عضو شورای عالی بورس همچنین درباره اثرگذاری کاهش 
20 درصدی نرخ کارمزد کارگزاری ها اظهار داش��ت: به هر 
حال حجم معامالت بورس افزایش چش��مگیری داش��ته و 
میزان معامالت نس��بت ب��ه زمانی که آخری��ن مجوزهای 
کارگزاری ه��ا صادر ش��د، بیش از 1۵0 برابر ش��ده  اس��ت. 
در این میان ع��ده ای معتقدند که معامالت در ایران گران 
اس��ت، از سوی دیگر افرادی که طرافدار کارگزاری هستند  
معتقدند که کارگزاری ها به تازگی به س��وددهی رسیدند و 
می توانند از محل این سوددهی در بخش های زیرساختی و 

فنی سرمایه گذاری کنند.  ایلنا


