
کاهش 40 درصدی تقاضا برای 
روغن موتور  

ریی��س اتحادیه فروش��ندگان الس��تیک، روغن و 
پنچرگی��ران تهران اظهار داش��ت: ب��ا توجه به این 
کاهش تردد ناش��ی از ش��رایط کرونا تقاضا نسبت 
ب��ه قبل از ش��یوع کرونا ۳۰ ت��ا ۴۰ درصد کاهش 

پیدا کرده است.
داوود س��عادتینژاد در مورد افزای��ش قیمت روغن 
موتور اظهار داش��ت: از اول آب��ان برای خودروهای 
بنزین��ی ۴۰ درصد، خودروهای دیزلی ۵۳ درصد و 
صنعتی ۶۰ درصد افزایش قیمت داشتیم. کارخانهها 
معتق��د بودند که با وج��ود واردات مواد اولیه با ارز 

آزاد قیمتهای قبلی برای آنها به صرفه نبود.
وی افزود: افزایش قیمت روغن موتور از اوایل آبان 
اعمال ش��ده اما گزارش آن یک ماه طول کش��ید. 
بازاد از نظر عرضه مش��کل دارد و باید بیشتر انجام 
ش��ود. کارخانههای تولیدی که افزایش قیمت هم 
دادهان��د باید روغن موتور بیش��تری به بازار عرضه 
کنند. مش��کل عرضه مرب��وط ب��ه تولیدکنندگان 

میشود. 
ریی��س اتحادیه فروش��ندگان الس��تیک، روغن و 
پنچرگیران تهران گفت: تقاضا نیز افت کرده چراکه 
تردد کاهش پیدا کرده است، هر خودرو باید ۱۰ تا 
۲۰ هزار کیلومتر تردد داشته باشد تا تعویض روغن 
انجام ده��د اما با توجه به ش��رایط موجود ترددها 
کاهش داش��ته اس��ت. افزایش قیمت تاکنون تاثیر 

چندانی روی تقاضا نداشته است. 
وی اف��زود: ب��ا توجه به این کاهش تردد ناش��ی از 
ش��رایط کرونا تقاضا نس��بت به قبل از شیوع کرونا 
۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. ایلنا  

امید به صادرات و توسعه 
تجدیدپذیرها

مع��اون وزیر نیرو در ام��ور انرژیه��ای تجدیدپذیر 
گفت: در ش��رایطی که تحریم ها برداش��ته ش��ود 
امکان س��رمایه گ��ذاری و ص��ادرات تجدیدپذیرها 
افزای��ش می یاب��د و می توان کل ب��رق تولیدی از 
تجدیدپذیره��ا و نیروگاه های ب��رق آبی کوچک و 

بزرگ را صادر کرد.
محمد س��اتکین ب��ا تاکید بر اینکه اگ��ر تحریم ها 
برداش��ته شود قاعدتا س��رمایه گذاران زیادی وارد 
کشور خواهند شد، اظهار کرد: برنامه ای که وزارت 
نیرو برای توسعه تجدیدپذیرها درنظر گرفته حدود 
۴۰۰۰ مگاوات بوده اس��ت که به دلیل تحریم ها و 
مشکالتی که وجود داشت حدود ۱۰۰۰ مگاوات را 

عملیاتی خواهیم کرد.
وی افزود: اگر تحریم ها برداش��ته شود به شرایطی 
بازمیگردیم که احتماال توس��عه بیشتر محقق شود 
البته این قول داده نمی شود که به سرعت بتوان به 
برنامه ۴۰۰۰ مگاوات رسید ولی قطعا برنامه توسعه 
تجدیدپذیرها با س��رعت زی��ادی ادامه پیدا خواهد 
کرد. معاون وزیر نیرو در امور انرژیهای تجدیدپذیر 
با تاکید بر اینکه نیاز کشور از طریق برق حرارتی و 
روش های دیگر تامین می شود و با توجه به اینکه 
مصرف نیروگاه های حرارتی گاز تولیدی کش��ور و 
قیمت آن نیز نزدیک به رایگان اس��ت اساسا طبق 
قانون نباید آن برق را صادر کرد، تصریح کرد: آنچه 
برق صادرات��ی درنظر گرفته می ش��ود برق تجدد 
پذیر و ب��رق مربوط به نیروگاه ه��ای آبی بزرگ و 

کوچک است.
به گفته س��اتکین اساس��ا تمام صادرات کش��ور از 
طریق ب��رق حاصل از انرژی تجدید پذیر و نیروگاه 
های آبی اس��ت نه موارد دیگر بناب��ر این آنچه که 
صادر خواهد ش��د از همین حوزه اس��ت بنابر این 
و باتوجه به این مس��اله می توان گفت که ظرفیت 
صادراتی ایران افزایش خواهد یافت و عددد ۱۰۰۰ 
مگاوات به دو تا س��ه برابر می رسد و هرآنچه که از 
طریق تجدیدپذیرها تولید می ش��ود صادر خواهد 

شد. ایسنا 

ورود دستگاههای امنیتی به بازار 
الستیک کامیون

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در تولید کامیون 
و اتوبوس کاهلی مفرطی صورت گرفته است، گفت: 
با ورود دستگاههای امنیتی، بازار الستیک کامیون 

ساماندهی شد.
محمد اس��المی کاهش بودجه عمران��ی را یکی از 
دالیل س��رعت پایین پروژههای ریلی اعالم کرد و 
افزود: سهم بودجه وزارت راه و شهرسازی از بودجه 
عمرانی را در س��ال 98 حدود ۳۰ درصد و امس��ال 
هم ۴۰ درصد افزایش یافته است، همچنین در این 
راس��تا تأمین مالی ۲۰ پروژه ریل��ی و آزادراهی از 

طریق بازار سرمایه در دستور کار قرار دارد.
وی با اش��اره به تکمیل راهآهن خواف � هرات بعد 
از ۱۳ سال، یادآور ش��د: این پروژه شرایط امنیتی 

داشت اما خوشبختانه امروز به ثمر رسیده است.
وزیر راه و شهرس��ازی از بهرهبرداری از ۱۰ پروژه 
ریل��ی مهم دیگر تا س��ال آینده خب��رداد و اضافه 
کرد: راهآهن رش��ت � بندرانزلی در بندر کاسپین، 
راهآهن میانه � اردبیل، راهآهن همدان � س��نندج، 
راهآهن اصفهان � ش��هرکرد و راهآهن یزد � اقلید 
افتتاح میش��وند و دو پروژه راهآهن رشت � آستارا 
و ش��لمچه � بصره هم در ص��ورت تأمین مالی آغاز 
خواهند شد. اس��المی از افتتاح همه فازهای پروژه 
کنارگ��ذر جنوب��ی ته��ران )آزادراه بهط��ول ۱7۰ 
کیلومتر( بهعنوان یک پروژه فاخر ترانزیتی کش��ور 
ت��ا قبل از دهه فجر امس��ال خب��ر داد و گفت: این 
پروژه رو به اتمام است و حداکثر تا پایان ماه آینده 

به اتمام خواهد رسید. تسنیم 

اخبار گزارش

بی��ش از دو هفته از زمان ارائه الیحه بودجه به مجلس می 
گذرد و این درحالی اس��ت که س��یل عظیمی از انتقادات 
و هش��دارها نسبت به الیحه تدوین ش��ده از سوی دولت، 
س��رازیر شده اس��ت. نحوه برنامه ریزی و محاسبات دولت 
م��ردان در تدوین بودجه به گونهای اس��ت که مقام معظم 
رهب��ری نیز ضمن ارائه ش��روطی فرمودن��د ؛الیحه بودجه 

۱۴۰۰ نیازمند اصالح ساختار است.
 از رق��م بودجه جاری که همواره م��ورد انتقاد منتقدان و 
صاحب نظران اقتصادی اس��ت گرفته ت��ا بودجه عمرانی و 
تأمی��ن درآمدهای مالی یک به یک از س��وی اقتصاد دانان 
مورد انتقاد قرار گرفته اس��ت ب��ه طوری که در یک برآیند 
کلی میتوان مدعی بود که کفه ترازو مخالفان این الیحه در 
مقایسه با کسانی که آن را تدوین کردهاند سنگین تر است 
و نکت��ه جالب تر آنکه تدوین کنن��دگان آن همواره براین 

نظرند که هیچ خطایی درمحاسبات خود نداشتهاند. 

 الیحه ای بدون تدبیر 
کارشناس��ان و منتقدان اقتصادی با اش��اره ب��ه رقم بودجه 
جاری و رش��د آن در بودجه س��االنه میگویند: »هر س��اله 
منابع بودجه بیش از گذشته میشود اما همراستا با رشد آن 
منابع بودجه تقلیل میرود و این بیتعادلی، مس��الهای است 
که هیچگاه دولت برای آن تدبیر منطقی  ارائه نکرده است. 
 تدوین کنندگان الیحه بودجه مس��ئله تحریم را دستاویز 
درآمده��ای خود ق��رار میدهند در حالی ک��ه بخش اعظم 
ای��ن بیتعادلی، به مدیریت نادرس��ت مصارف باز میگردد و 
ضرایبی که این افراد برای بودجه جاری در نظر می گیرند 
تأثیر گذار اس��ت.  سیاس��ت گذاران ای��ن الیحه  در حالی 
رقم فروش دو میلیون ۳۰۰ هزار بش��که نفت در روز را  در 
الیح��ه ۱۴۰۰ قرار دادهاند که هر گاه اعتراضی نس��بت به 
رشد تورم و مشکالت اقتصادی کشور میشود انگشت اتهام 
را به س��مت تحریمها که شامل نفت نیز میشود روانه کرده 

تا شاید بتوانند خود را  تبرئه کنند. 
 کارشناس��ان و منتقدان اما بر ای��ن اعتقادند تا مادامی که 
هزینهکرد متناسب با محدودیت منابع انجام نشود در کنار 
سایر نگرانیها کسری بودجه بحران بزرگتری را رقم خواهد 
زد  چراک��ه نه تنها ام��کان فروش نف��ت محدودتر از قبل 
خواهد شد بلکه به واسطه ضربه مهلکی که دولت به اعتماد 
مردم نس��بت به ب��ورس و بازار س��رمایه زد، دیگر نمیتوان 
روی چنین بازاری برای جبران کس��ری به مانند سال 99 

حساب باز کرد. 

 بودجه روی کاغذ 
کارشناسان اقتصادی با اشاره به منابع تورم زا در بودجه به 
نکته کلیدی اشاره کرده و معتقدند؛ بودجه هیچ وقت روی 
کاغذ کس��ری ندارد، چرا که متولیان تالش میکنند هرچه 
مناب��ع وجود دارد، مصرف کنند بدون در نظر داش��تن این 
نکته که منابع ایجاد ش��ده منابع اقتصادی است و یا اینکه 
این مناب��ع در عین پایدار نبودن، تورم و آثار بس��یار بدی 

برای اقتصاد رقم خواهد زد.
عمده اقتصاد دانان کش��ور دلیل اصلی کس��ری بودجه در 
کش��ور را اتکای بیش از اندازه به درآمد نفتی  برش��مرده و 
می گویند؛همین نکته مانع از اصالحات اساسی در اقتصاد 
کشور ش��ده اس��ت به این ترتیب که به دلیل نشستن سر 
س��فره نفت؛ مدیری��ت هزینهکرد و بهینهس��ازی منابع با 
متنوعس��ازی درآمدهای مالیاتی هیچگاه محقق نشده و تا 
مادامی که به س��مت افزایش پایههای مالیاتی و کاهش بار 
مالیات بر بخش ش��فاف و پردازنده مالیات حرکت نش��ود 
هی��چ امیدی به بهب��ود روند درآمدهای اقتص��ادی و رفع 

مشکالت پیرامون آن نیست. 
افزای��ش بدون کارشناس��ی منابع مالیات��ی در حوزه تولید  
در مقاب��ل فرارهای مالیاتی قابل توجهی که متولیان حوزه 
مالیات نیز به آن اذعان دارند، کار را به جایی رس��انده که 
روز به روز بر این ش��کاف مالیاتی افزوده میشود و رقم فرار 

مالیاتی درشت تر می شود.
 در کنار این موارد اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با 
مبنا قرار دادن این مس��ئله که افزایش سرسامآور نقدینگی 
مهمتری��ن عامل ت��ورم اقتصاد اس��ت، معتقدن��د افزایش 
نقدینگ��ی عمدتاً از محل کس��ری بودج��ه  رخ میدهد اما 
نباید فراموش کرد که در کنار وجود تحریم و محدودیتهای 
موجود بر س��ر فروش نفت و تأمین ارز، همواره سیاستهای  
ارائه شده از سوی دولت افزایش تقاضا برای ارز را رقم زده 

و عدم تأمین آن بر تورم موجود دامن زده است.
ای��ن اقتصاد دانان در ی��ک نگاه کلی با این نگاه که  متولی 
اصل��ی بودجه کش��ور دولت اس��ت میگویند: ب��ا توجه به 
تناقضات موجود دولت باید مس��ئله اصالحات اساس��ی در 
بودج��ه را رقم بزن��د و مجدد آن را روان��ه مجلس کند به 
ای��ن معنا که با کار کارشناس��ی و دقی��ق بودجه ۱۴۰۰ را 
ب��ه گونهای تدوین کند که گویی خود این دولت بناس��ت 
آن را عملیاتی و اجرا کند. به س��خن دیگر متولیان تدوین 
بودج��ه بای��د در کنار مدیریت هزینههای س��ال ۱۴۰۰ به 

دنبال منابع پایدار و قابل تحقق باشند .

سخنگوی صنعت برق خبر داد:
کاهش ۲0 درصدی مصرف برق با پنلهای 

خورشیدی کولر
 سخنگوی صنعت برق از عرضه پنلهای خورشیدی برای 
استفاده روی کولرهای آبی خبر داد و گفت: استفاده از این 

پنلها، ۲۰ درصد کاهش مصرف برق را به همراه دارد.

مصطفی رجبی مش��هدی گفت: پنلهای خورشیدی کولر 
معادل مصرف یک کولر آبِی بهینه است و میتواند از فشاری 
که در اوج مصرف تابستان به شبکههای برق وارد میشود، 
جلوگیری کند. پنل خورشیدی که به صورت سایه بان روی 
کولر نصب میشود، ۱۵ درصد مصرف آب را نیز کاهش و از 
سوی دیگر میزان خنک کردن خانه را نیز افزایش میدهد. 
سخنگوی صنعت برق کاهش مصرف برق در بخش خانگی 
ب��ه ویژه برای پر مصرفها را یکی از اهداف اصلی طرح برق 
امید بیان کرد و ادامه داد: این طرح از ابتدای آبان اجرایی 
شده به مشترکان پرمصرف شش ماه فرصت داده شده که 
مصرف خود را کاهش دهند. رجبی یکی از روشهای کاهش 
مصرف را استفاده از پنلهای خورشیدی دانست و افزود: این 
پنلها، معادل مصرف کولر، از میزان مصرف مشترک خانگی 
کم میکند. با این اقدام مش��ترکان پر مصرف میتوانند به 
خوش مصرف تبدیل شوند و هزینههای صورتحساب برق 

خود را کاهش دهند. پاون 

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی؛
شیرینی شب یلدا گران نشد

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی و کافه قنادی 
با بیان اینکه قیمت شیرینی ش��ب یلدا افزایشی ندارد، 
گف��ت: این در حالی اس��ت که قیمت م��واد اولیه تولید 

کامال افزایش یافته است.

علی بهره مند درباره قیمت ش��یرینی ش��ب یلدا ،گفت: 
قیمت عرضه ش��یرینی در ش��ب یلدا افزایش��ی نخواهد 
داش��ت و عرضه ش��یرینی ب��ا همان قیمته��ای مصوب 

ابتدای امسال خواهد بود. 
وی گفت: براین اساس هر کیلوگرم شیرینی تر به قیمت 
۴8 ه��زار تومان، هر کیلوگرم ش��یرینی زبان، پاپیونی و 
دانمارکی به قیمت ۳8 هزار تومان و هر کیلوگرم کیک 

یزدی به قیمت ۲9 هزار تومان عرضه میشود. 
رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی و کافه قنادی 
اظهار داشت: عدم افزایش قیمت شیرینی در حالی است 
که قیمت مواد اولیه تولید از جمله روغن، آرد، تخم مرغ 
و لبنیات از ابتدای امسال بطور قابل مالحظهای افزایش 

یافته است. 
وی گفت: م��ردم حتما خریدهای خود را از قنادی ها و 
شیرینی فروشیهایی دارای پروانه کسب خریداری کنند.  
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جزئیات کسری 320 هزار میلیارد تومانی  
هزار   320 را  بودجه  الیحه  کسری   1400 بودجه  الیحه  کلیات  بررسی  با  گزارشی  در  مجلس  پژوهشهای  مرکز 
کالن  وضعیت  ارزیابی  برای  مناسب  معیار  یک  مرکز  این  کارشناسان  اعتقاد  به  کرد.  بینی  پیش  تومان  میلیارد 
بودجه، بررسی شاخص کسری بودجه ساختاری دولت است. بهطوری که در این شاخص بررسی می شود دولت 
برای تأمین مخارج خود چه مقدار دچار کسری بوده و نیازمند استفاده از منابع نفتی، استقراض از صندوق یا 
فروش اوراق میباشد.محاسبه این کسری نشان دهنده رقمی حدود 445 هزار میلیارد تومان است 53درصد 
باید از محل فروش نفت یا استقراض از صندوق یا فروش اوراق جبران شود. به اعتقاد  کسری ساختاری که 
بررسی کنندگان این گزارش ؛با فرض تحقق میانگین 90 درصدی درآمدها، فروش اموال و واگذاری شرکتها، 
همچنین فرض صادرات 800 هزار بشکه نفت و میعانات و همچنین فروش کامل 55 هزار میلیارد تومان اسناد 
خزانه پیش بینی شده در بودجه، حدود 522 هزار میلیارد تومان منابع محقق شده و همچنان 320 هزار میلیارد 
تومان از کسری بودجه تأمین نشده میماند. طبیعتاً کسری 320 هزار میلیارد تومانی مذکور نشان دهنده ضعف 
اساسی الیحه تهیه شده است و میتواند آثار تورمی اساسی به دنبال داشته باشد.پیش بینی اثر تورمی کسری 
بودجه نیازمند برآورد ظرفیت احتمالی است که دولت برای پوشش کسری از محل انتشار اوراق استفاده خواهد 
کرد. البته با توجه به روند فزاینده بار مالی انتشار اوراق در سالهای آتی و عدم ایجاد درآمد پایدار به منظور 
بازپرداخت اصل و سود اوراق، این موضوع به معنای تأیید ایجاد بدهی برای افزایش هزینه های جاری نیست.

اما با توجه به کسری بودجه ایجاد شده در الیحه بودجه 1400 در مقایسه با سایر گزینه ها، استقراض از بانک 
مرکزی، استقراض از صندوق توسعه ملی، ایجاد بدهی بدون استفاده از اوراق و... انتشار اوراق با هزینه های 

کمتری برای اقتصاد همراه خواهد بود.
ازاین رو پیش بینی میشود در سال آینده با استفاده از برخی ظرفیتها ازجمله مصوبه شورای پول و اعتبار در 
رابطه با تکلیف بانکها به نگهداری 3 درصد از مانده کل سپرده های خود به صورت اوراق مالی اسالمی قابل معامله 
در بازار سرمایه که توسط خزانه داری کل کشور منتشر میشود. نگهداری اوراق مالی اسالمی توسط صندوقهای 

سرمایه گذاری با درآمد ثابت، دولت بتواند بیشتر از میزان پیش بینی شده در قانون استقراض کند.
مطابق با برآوردهای کارشناسی، با فرض عدم تغییر قوانین و مقررات فعلی درباره الزام صندوقهای سرمایه گذاری 
و بانکها به خرید اوراق دولت و عدم افزایش نرخ بازده اوراق از سطح کنونی بازه 20 تا 21 درصد ظرفیت خرید 
اوراق مالی اسالمی حدود 145 هزار میلیارد تومان مازاد بر رقم در نظر گرفته شده در بودجه برآورد میشود. 
لذا با فرض فوق از 320 هزار میلیارد تومان کسری مذکور همچنان حدود 175 هزار میلیارد تومان کسری تأمین 
نشده باقی میماند که میتواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد. این رقم میتواند 

به افزایش حدود 1200 هزار میلیارد تومانی نقدینگی منجر شده و تورم شدیدی را به همراه داشته باشد.

نمای نزدیک

معاون شرکت پشتیبانی امور دام خبرداد؛

 حذف شبکه داللی از روند 
توزیع تخم مرغ

معاون ش��رکت پشتیبانی امور دام گفت: با تمهیدات صورت گرفته از 
روز شنبه در راستای حذف شبکه داللی از روند توزیع تخم مرغ شکل 
توزیع این محصول دچار تغییراتی میشود. محمد جعفری با اشاره به 
تامین تخم مرغ اظهار کرد: از این پس کس��انی که از درب مرغداریها 
مبادرت به خرید تخم میکنند باید تائیدیه شرکت پشتیبانی امور دام 
را داشته باشند و همچنین باراندازهایی در استانهای مختلف در اختیار 
تش��کلهای تولید تخم مرغ قرار گرفته که آنه��ا از این مبادی به طور 

مستقیم و با قیمت مصوب نیاز بازار را برطرف کنند.
وی گف��ت: در حال حاضر بیش از یک میلی��ون تن تولید تخم مرغ 
داریم که بیش از نیاز بازار اس��ت، ولی با توجه به این که در فصلی 
هس��تیم که با افزایش تقاضا مواجه میش��ویم فع��ال برنامهای برای 
صادرات میزان مازاد وجود ندارد و تمام تالش��ها در راس��تای تامین 
نیاز داخلی است. معاون ش��رکت پشتیبانی امور دام با اشاره به این 
که فروش تخم مرغ با قیمت باالتر از نرخ مصوب ناش��ی از تخلفات 
صورت گرفته در ش��بکه توزیع اس��ت اظهار داش��ت: ش��بکه توزیع 
زیرنظر وزارت صنعت اس��ت که باید بررس��ی شود و تخلفات صورت 
گرفته در این حوزه مش��خص شود. جعفری مسئولیت وزارت جهاد 
کشاورزی تولید است و به هیچ عنوان کمبود تولید تخم مرغ نداریم 
و تا پایان س��ال هم با توجه به تمهیدات صورت گرفته تولید بهینه 

انجام خواهد گرفت و نیاز کشور تامین است. صدا و سیما

مدیر برنامهریزی شرکت سپردهگذاری مرکزی اظهار 
داش��ت: برای حفظ داراییهای مال��ی موضوع اعطای 
کارت اعتباری مطرح شد که در حال حاضر کارهای 
نهایی آن در حال انجام است تا از فشار فروش سهام 
جلوگیری ش��ود. برای این��کار چند بانک پیش��قدم 
شدهاند و به احتمال زیاد در دیماه رونمایی شود که 

با برنامهریزی بانک مرکزی قابل تحقق است.
محمد جواد فرهانیان در مورد آخرین وضعیت س��هام 
عدالت متوفیان اظهار داشت: در این راستا شورای عالی 
بورس چندین مصوبه برای تسهیل امر داشته است اما 
باید توجه داشت که هماهنگیهایی بین دفاتر پیشخوان 
و س��امانههای قوه قضایی��ه و همچنین س��امانههای 
ارتباطی س��پرده گذاری مرکزی ب��ا قوه قضائیه برقرار 
بشود. قباًل این اقدامات از طریق دفاتر پیشخوان انجام 
میشد که قرار شد تمام امور مکانیزه و زیرساختهای آن 
نیز فراهم شود. از همین روی پیشنهاد شرکت سپرده 
گذاری مرکزی درحال حاضر این است که تمام وراث 
قانونی اولین گامهای خود مانند انحصار وراثت و سپس 

ثبتنام در سامانه سجام را انجام دهند.
 وی ادام��ه داد: س��امانه مرب��وط ب��ه جم��ع آوری و 
جابجای��ی س��هام طراحی ش��د و درگاهه��ای اتصال 

سهامداران انجام شده است. االن این موضوع باید در 
قوه قضاییه در اولویت باشد تا تمام نامههای استعالمی 
و اطالعات از طریق قوه قضاییه به درس��تی در اختیار 
سپردهگذاری مرکزی قرار بگیرد. چون در این موضوع 
جابهجایی مالی ص��ورت میگیرد بدنبال انجام امور از 
طریق درگاههای امن قوه قضاییه هس��تیم و اینگونه 
نباش��د که س��پردهگذاری مرکزی تک تک با مراجع 
ذیربط ارتب��اط برقرار کند، بلکه تم��ام امور از طریق 
یک مبدا متمرکزکننده از قوه قضاییه هدایت ش��ود. 
فرهانیان تصریح کرد: متاسفانه این موضوع در سمت 
قوه قضاییه خیلی در اولویت ق��رار ندارد و امیدواریم 
که با توصیههایی که مرتب میش��ود به عنوان دغدغه 
در این قوه مطرح شده و با اعمال نظر آیت اهلل رئیسی 

این انتقالها صورت بگیرد.
وی در م��ورد آخری��ن آمار در مورد متوفیان س��هام 
عدال��ت گفت: ت��ا تاریخ ۱۰ خ��رداد امس��ال تعداد 
متوفیان مشمول سهام عدالت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار 
نف��ر بود که طبیعتاً از آن تاریخ تا به امروز تعداد این 
افراد اضافه ش��ده است، بنابراین باید آمار رسمی را از 

سازمان ثبت احوال استعالم کنیم.
ای��ن مقام مس��ئول خاطرنش��ان ک��رد: از عزیزان در 

فن��اوری اطالعات ق��وه قضاییه درخواس��ت داریم تا 
نگاه اولویتدار به موضوع داشته باشند و تمام امکانات 
سپرده گذاری مرکزی در اختیار آنها است. پیشنهاد 
ما در این زمینه یکپارچهسازی استاندارد است، مثاًل 
عزیزانی که گواهی انحصار وراثت آنها برای ده س��ال 
پیش اس��ت با مکانی��زم جدید ق��وه قضاییه آپدیت 
ش��وند و اطالعات به صورت متحدالش��کل در اختیار 
س��پردهگذاری مرک��زی قرار بگیرد ت��ا از پیچیدگی 

پروندهها جلوگیری شود.
مدیر برنامهریزی ش��رکت سپردهگذاری مرکزی ورد 
توقف فروش س��هام عدالت گفت: این موضوع مربوط 
به مدیریت بازار و سازمان بورس است و امیدواریم با 
کنترل بازار هیجانهای اضافی برداش��ته شود. واقعیت 
این اس��ت که تمام س��هامداران عدالت بیش از آنکه 
به فکر اضافه کردن س��هام در پرتفوی خود باشند به 
فکر فروش آن هستند، متاس��فانه از زمانی که بحث 
آزادسازی مطرح شده بیشتر تمرکز بر فروش آن بوده 
تا خرید، بنابراین این ذهنیت ایجاد ش��ده که س��هام 
عدالت تنها برای فروش اس��ت. وی ادام��ه داد: بازار 
س��رمایه یک بازار بلندمدت است همانطوریکه سهام 
یک میلیونی س��هامداران در حال حاضر ۱۰ میلیون 
تومان است اگر خریداران سهام جهت گیری درستی 
داشته باشند مطمئناً برندگان کسانی خواهند بود که 
داراییهای مالی خود را نگه داش��ته باش��د. متاسفانه 
در این مورد اطالع رس��انی صورت نگرفته است تا از 

داراییهای مالی صیانت شود.  ایلنا 

  مدیر برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری مرکزی مطرح کرد؛

رونمایی از کارت اعتباری دارندگان سهام در دیماه


