
|    سه شنبه|11 مرداد 1401|شماره 5923| www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozاقتصادی

پرداخت بیش از 8386 میلیارد ریال 
 تسهیالت قرض الحسنه ازدواج

 توسط بانک رفاه
بانــک رفــاه کارگــران در تیــر ماه ســال جاری 
تســهیالت  ریــال  میلیــارد   8,386 از  بیــش 
 قرض الحســنه ازدواج و تهیــه جهیزیــه پرداخت 

کرده است.
به گــزارش روابــط عمومی بانک رفــاه کارگران، 
در راســتای تحکیم بنیــان خانــواده و کمک به 
تشــکیل آن، بانک رفاه کارگران در تیر ماه ســال 
جاری در مجموع 6,139 فقره تســهیالت ازدواج 
و تهیــه جهیزیه به مبلغ بیــش از 8,386 میلیارد 
ریال پرداخت کرده  اســت. براســاس این گزارش 
و بر مبنای اطالعات اســتخراج شــده از ســامانه 
ازدواج بانــک مرکزی، تعــداد 23,480 متقاضی 
نیز تا پایان روز دوشــنبه ســوم مرداد ماه ســال 
جاری در صف دریافت تســهیالت قرض الحســنه 
 ازدواج و تهیــه جهیزیــه از بانک رفــاه کارگران 

قرار دارند.

انتصاب معاون جدید بانکداری 
 سرمایه گذاری و مشارکت های 

بانک آینده
دکتر شعبان مرادی، طی حکمی دکتر محمدتقی 
صمدی را به سمت معاون بانکداری سرمایه گذاری 

و مشارکت ها بانک، منصوب کرد.
متن این حکم چنین است:

»جناب آقای دکتر محمدتقی صمدی
نظر بــه دانش تخصصــی و تجربیات ارزشــمند 
جناب عالــی به موجب این حکم، به ســمت معاون 
بانکداری ســرمایه گذاری و مشــارکت ها منصوب 
می شــوید. انتظار دارد با اصــالح روندها و رویه ها 
و متناسب با سیاســت ها و برنامه های کالن بانک، 
 بــا اهتمام ویژه ای نســبت بــه انجام امــور ذیل 

اقدام نمایید:
1-  چابک سازی شــرکت های زیرمجموعه بانک و 

ارتقای بهره وری و مشارکت انسانی.
2- برنامه ریــزی به منظــور واگــذاری بخشــی از 

دارایی های بانک در بازار سرمایه.
3- تالش هدفمند به منظور تأمین مالی برای کلیه 

ذی نفعان بانک.
4- مدنظر قرار دادن »بانکداری شرکتی« و استفاده 

از فن آوری های نوین.
5- تمهیدات الزم به منظور افزایش سرمایه از محل 
تجدید ارزیابی دارایی ها، با کمک ســایر بخش های 

بانک از جمله معاونت مالی.
6- بازتعریف مفهوم ســرمایه گذاری و مشــارکت 
مبتنی بــر دیدگاه هــای نوین مدیریــت و تالش 
به منظور انجام سرمایه گذاری های بلندمدت و پایدار. 
دوام توفیق جناب عالــی را از درگاه خداوند متعال 

خواستارم«.
پیش از این دکتر یداهلل زحمتکش بیش از دوسال 

تصدی این مسئولیت را بر عهده داشت.

 آگهی دعوت به همکاری 
 بانک گردشگری برای ستاد مرکزی 

و شعب تهران در سال 1401
بانک گردشــگری )غیر دولتی - ســهامی عام( در 
نظر دارد به منظور تامین و تکمیل کادر اجرایی و 
تخصصی مورد نیاز خود برای واحدهای ســتادی و 
شعب تهران، از متقاضیان دعوت به همکاری نماید.
شرایط و دعوت از افراد صاحب نظر و مجرب بانکی 
در سطوح شغلی پیش گفته، بر اساس نیاز سنجی 
به عمل آمده، با رعایت اولویت مورد نیاز و صرفا بنا 

به تشخیص بانک خواهد بود.
شرایط عمومی:

1. دارا بودن تابعیت ایرانی و التزام به رعایت قوانین 
جمهوری اسالمی ایران

2. اعتقاد به ادیان رسمی کشور
3. برخورداری از روابط عمومی مناســب و روحیه 
 مشــتری مــداری و روحیــه مشــارکت و انجام 

کار گروهی
4. سالمت کامل جسم و روان و عدم اعتیاد به مواد 

مخدر و روان گردان
5. دارای کارت پایان خدمــت / معافیت دائم برای 

آقایان )تا تاریخ ابالغ این آگهی(
6. دارا بودن حداکثر 29 سال سن )متولدین سال 

1372 به بعد(
7. عدم سوء پیشینه کیفری

8. تسلط به مهارت های ICDL و خدمات بانکداری 
الکترونیکی

9. آشنایی با زبان انگلیسی
10. مهلت ثبت نام : از تاریخ انتشــار این آگهی به 

مدت 5 روز بوده و این مدت تمدید نخواهد شد.
شرایط اختصاصی:

از  کارشناســی  دانشــنامه  حداقــل  بــودن  دارا 
دانشگاه های معتبر کشور

رشته های مورد نیاز:
اقتصــاد )تمامــی گرایش هــا(- حســابداری  - 
حسابرســی - علــوم بانکــی  - مدیریــت )تمامی 

گرایش ها( - مهندسی صنایع
شــایان ذکــر اســت از میــان درخواســت های 
متقاضیــان، افراد واجد شــرایط اولیه انتخاب و بر 
اســاس اولویت مورد نیاز بانک، اطالع رسانی برای 
مراحل بعدی به ایشــان از طریق تماس یا پیامک، 
 صرفــا به شــماره تماس های اعالم شــده صورت 

خواهد پذیرفت.

اخبـــار

قرعه کشــی، انتظار برای نتیجه قرعه کشی، مشکالت فنی سامانه جامع فروش 
خودرو هنگام ثبت نام متقاضیان خودرو، خودداری و رفتارهای ســوال برانگیز 
خودروسازان خصوصی نظیر بهمن خودرو برای ارائه محصوالت خود در سامانه 
یکپارچه و تقالی آنها برای بورس خودور که زمینه ساز فروش های غیر متعارف 
با قیمت های به اصطالح رقابتی برای آنها می گردد، فاصله قیمتی میان کارخانه 
و بازار که عمال خودرو را از کاالی مصرفی به ســرمایه ای مبدل کرده است و... 

دست به دست هم داده تا همچنان بی سامانی در بازار خودرو موج بزند.
البته افزایش قیمت های گاه و بی گاه خودروسازان دولتی و خصوصی که رقابتی 
ترین بخش خودروســازی کشور است که برای رســیدن به افزایش قیمت های 
سرسام آور، رقابتی صد درصدی با تمام ظرفیت موجودشان را اجرا می کنند، را 
باید به این وضعیت نابســامان افزود. در این میان صحبت های امید بخشی برای 
برخی تغییرات در این وضعیت مطرح شده است که می توان تا حدودی از آن با 

عنوان تحقق وعده دولت برای سروسامان دادن به بازار خودرو یاد کرد.

در این چارچوب ســخنگوی وزارت صمت، گفت: به زودی برخی محدودیت های 
ثبت نام از فروش های بدون قرعه کشــی خودرو، حذف خواهد شد.امید قالیباف 
گفت: قیمت خودرو ها این روز ها در بازار آزاد کاهشی است. پس از سه سال، مقرر 
شــده است برای طرح فروش خودرو هایی که از شمول قرعه کشی خارج شده )و 
خودرو هایی که به تدریج خارج می شوند(، محدودیت هایی که پیش از این اعمال 
می شدند، کنار گذاشته شود.سخنگوی وزارت صمت گفت: به طور مثال فردی که 
قصد خرید کوییک R )که اخیرا از چرخه قرعه کشــی خارج شده است( را دارد، 
محدودیت پالک انتظامی فعال و عدم خرید 48 ماهه از دو خودروساز بزرگ و… 
برای وی اعمال نمی شود.به گفته قالیباف، مزیت این تصمیم جدید این است که 
به جای آنکه حجم عمده تقاضا به سمت بازار باشد و منجر به افزایش قیمت شود، 
به سمت خرید از شرکت خودروساز حرکت می کند و نیازش تامین می شود؛ این 

موضوع باعث خواهد شد قیمت ها در بازار آزاد بیش تر کاهش پیدا کنند.
این ســخنان امید بخش در حالی مطرح شــده اســت که در این زمینه چند 
نکته می تواند مورد توجه باشــد. نخست آنکه ســابقه خودروسازان خصوصی و 
دولتی نشــان می دهد که بی تعهدی در قبال مشــتری بــرای تحویل در زمان 
مقرر در قرار داد امری متداول شــده است. اکنون در حالی برای این خودروها، 
زمانی 90 روزه اعالم شــده است که نظارت وزارت صمت و نهادهای نظارتی بر 
اجرای این بازه زمانی امری ضروری می نماید بویژه اینکه کارنامه خودروســازان 
نشــان می دهد ، طرح های فروش در نهایت عاملــی برای جمع آوری نقدینگی 
بوده و معمــوال هر خودرویی برای تحویل حداقل دو تا ســه ماه خلف وعده و 

ماندن در پارکینگ خودروسازان را تجربه کرده است. این امر زمانی بیشتر نمود 
می یابد که خودروســازان ظرفیتی مشخص برای تولید در سال دارند و این نوع 
فروش های بدون قرعه کشی که نیازمند افزایش تولید می باشد را با ابهام همراه 

ساخته که نیازمند شفاف سازی از سوی خودروسازان است
دوم آنکــه در ما ه های اخیر کلید واژه افزایــش تولید و امروز اصل فروش بدون 
قرعه کشی مطرح شده است ،حال آنکه سخنی از افزایش کیفیت مطرح نیست. 
اینکه میزان تولید خودروسازان افزایش یابد و یا بدون قرعه کشی عرضه خودرو 
داشته باشند امری مثبت اســت اما مسئله کیفیت نیز اصلی مهم و قابل توجه 
است . این امر نه تنها در ایمنی جان انسان ها، در میزان آلودیگی هوا، در کاهش 
هزینه هــای مردم و حتی مصرف بنزین نقشــی مهــم دارد. اگر قیمت هر لیتر 
بنزین بین 0.5 تا 0.7 دالر در نظر گرفته شود، با یک حساب سرانگشتی میزان 
هدررفــت بنزین به دلیل کیفیت پایین خودروهای داخلی ســاالنه 10 میلیارد 
دالر است. حتی اگر نرخ ارز را 25 هزار تومان در نظر بگیریم، عدم  النفعی  بیش 

از 270 هزار میلیارد تومان در سال به کشور وارد می شود.
بــا توجه به این اصول می توان گفت که هر چند کــه اقدام وزارت صمت برای 
فروش خودرو بدون قرعه کشی آن هم با کاهش محدودیت ها امری مهم و شاید 
تاثیرگذار در قیمت بازار باشــد اما تعهد پذیر ساختن و نیز افزایش کیفیت نیز 
اصلی مهم اســت که باید در این روند مورد توجه قرار گیرد تا گامی باشد برای 
بهبــود وضعیت بازار خودرو و البته رفع مشــکالتی که خودروی بی کیفیت به 

کشور و مردم تحمیل می کند.

یادداشت

ج از فرآیند قرعه کشی  وهای خار وش خودر  فر
و چند نکته

گزارش
در حالی پیش فروش لوازم خانگی که هنوز تولید نشــده، 
غیرقانونی است، ولی یکی از برندهای مطرح لوازم خانگی 
اقدام به پیش فروش 90 روزه می کند و درصورت انصراف 

مشتری هم حاضر به پرداخت پولش نیست.
 بــا ممنوعیت واردات لــوازم خانگی قرار بــود فضا برای 
توســعه این صنعت فراهــم و تولیدکننــدگان روند ارتقا 
کیفیــت محصوالت را در پیش بگیرند اما متأســفانه پس 
از ممنوعیــت واردات لوازم خانگی کیفیــت تولید نه تنها 
ارتقا نداشــته بلکه بعضا افت کرده، خدمات پس از فروش 
هم ضعیف شــده اســت، عالوه بر این یک واحد تولیدی 
که مدعی توانمندی باالیی در تولید اســت تحویل کاال به 
مشــتری را با تأخیر چند ماهه انجــام می دهد که همین 
امر سردرگمی خریداران را در بازار به وجود آورده است.  

این اقدام در حالی در بازار انجام می شــود که براســاس 
اعالم سازمان حمایت به هیچ عنوان نمی توانند کاالیی که 
موجود ندارند را پیش فروش کنند.پازوکی رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم خانگی نیز در این ارتباط می گوید: طبق 
قانون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
هیچ فروشــگاه و مغازه ای حق ندارد کاالیی که در انبارش 
وجود ندارد را پیش فروش کند و این امر تخلف محســوب 
می شــود، اگر فروشــگاه یا مغازه ای چنین اقدامی را انجام 

داد، خریدار می تواند شــکایت کند چرا که کار فروشــگاه 
و مغازه دار غیرقانونی اســت، فروشگاه یا نمایندگی موظف 

است کاالیی که موجود دارد را به مردم عرضه کند.

مشاهدات بازار نشان می دهد فروشگاه  یا نمایندگی های یک 
برند در برابر خواسته مردم برای خرید ساید بای ساید، آنها را 
ترغیب به خرید نوع دیگر کاالها می کنند و می گویند ساید با 

تأخیر تحویل می شود و قیمت در زمان تحویل که بعضاً 90 
روزه است به روز محاسبه می شود. همچنین تأکید می شود 
کــه اگر قیمت تغییر کند، خریدار باید مابه التفاوت قیمت را 
بپردازد. بدتر آن که این امکان به خریدار داده نمی شــود که 
در صــورت عدم تمایل بتواند پول خود را پس بگیرد چرا که 
فروشنده می گوید پول به حساب کارخانه واریز شده و امکان 
برگشت پول نیســت.  این گونه اقدامات و فضای انحصاری 
به وجود آمده در صنعت لوازم خانگی باعث شــده تا حقوق 
مصرف کنندگان تضییع گردد و خبری هم از نظارت یکپارچه 
بر بازار نیســت. قرار بود با ممنوعیت واردات مردم از تولید 
ایرانی با کیفیت استفاده کنند، نه اینکه تولیدکننده به اجبار 
مصــرف کنندگان را به خرید کاالهای خود وادار کنند که از 
لحاظ کیفیت و قیمت مورد رضایت مصرف کنندگان نیست.

هاشــمی دبیرکل انجمن صنایع لــوازم خانگی در همین 
ارتباط به خبرنگار تســنیم می گوید: تحویل کاالی مدت 
دار یــک بدعت در بازار لوازم خانگی اســت که باید با آن 
برخــورد الزم صورت گیرد. ایــن تولیدکننده عضو انجمن 
ما نیست و باید نســبت به این اقدامات پاسخگو باشد.وی 
افزود: نباید با دریافت هزینه کاال آن را چند ماه بعد تحویل 
مشتری داد آنهم در شرایطی که بازار در رکود بسر می برد 

و موجودی انبارها هم مناسب است.  تسنیم 

پیش فروش غیرقانونی لوازم خانگی توسط یک برند معروف 

وزارتصمتنظارتنمیکند؟

آژانــس بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد تقاضا برای زغال  
ســنگ در بازار رکــورد زده و این روند با توجه به کاهش واردات گاز روســیه و 
بازگشــت اتحادیه اروپایی به مصرف این ســوخت و کمی عرضه در بازار، ادامه 

خواهد داشت.
آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد، تقاضا برای زغال ســنگ در جهان در ســال 
2022 به 8 میلیارد تن رســید که با رکورد مصرف تاریخی در سال 2013 برابر 

است و در سال 2023 بیشتر هم خواهد شد.
این نهاد بین المللی در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد: بر اســاس شــرایط 
اقتصــادی و روند فعلی بازار و با فرض اینکه اقتصاد چین همانطور که انتظار می 
رفت در نیمه دوم امسال، بهبود یابد، پیش بینی می شود، مصرف زغال سنگ در 

جهان 0,7 درصد در سال 2022 افزایش یابد و به 8 میلیارد تن برسد.
این رقم با رکورد ســاالنه ســال 2013 برابری می کند و تقاضای زغال ســنگ 
احتماال در سال آینده بیشتر افزایش می یابد و به باالترین میزان می رسد.بنا بر 

اعالم IEA، به علت افزایش قیمت گاز، تقاضا برای این ســوخت باال رفته است و 
بســیاری از کشورها مجبور شده اند به میزان زیادی از گاز به سوی زغال سنگ 

بروند و نیروگاه های زغال سنگی که قبال بسته شده بودند را دوباره باز کنند.
در این گزارش آمده اســت، چین که » مســئول بیش از نیمی از مصرف جهانی 
زغال سنگ است«، با وجود  کاهش 3 درصدی تقاضا در نیمه اول امسال، عامل 

اصلی رشد تقاضا در نیمه دوم سال 2022 خواهد بود.
همچنین انتظار می رود، به علت رشــد اقتصادی و اســتفاده گسترده تر از برق، 
تقاضا برای زغال ســنگ در هند افزایش یابد.درعین حــال اتحادیه اروپا نیز به 
تقاضــا کمک خواهد کرد، زیرا این اتحادیه به دلیل کاهش واردات گاز روســیه، 

به طور فزاینده ای به زغال ســنگ در تولید برق روی می  آورد تا جایگزین گاز یا 
ذخیره آن برای زمستان شود.

در ادامه آژانس بین المللی انرژی آمده اســت، بازارهای زغال ســنگ در ســال 
2023، بــه ویژه پس از اجرایی شــدن تحریم زغال ســنگ اتحادیــه اروپایی، 
بی ثبات خواهند ماند و قیمت ها ممکن اســت تا ســال آینده به خوبی رشــد 
کننــد.»از آنجایی که افزایــش قیمت گاز طبیعی باعث رقابتی  تر شــدن زغال 
 ســنگ در بســیاری از بازارها شده، قیمت  جهانی این ســوخت نیز به نوبه خود 
 افزایــش یافته و در بــازه اکتبر 2021 تــا ماه می 2022 به رقمی بی ســابقه 

رسیده است.«
IEA اعالم کرد: »تحریم ها علیه زغال سنگ روسیه، بازار را مختل کرده و سبب 
کمبود عرضه شده است. با توجه به اینکه سایر تولیدکنندگان در جایگزین کردن 
تولید روسیه محدودیت دارند و قیمت های بازار آتی نشان می دهد، کمی عرضه 

تا سال بعد و پس از ان ادامه یابد.«  فارس

آژانس بین المللی انرژی:

جهان به عصر زغال  سنگ بازگشت

متحدانشــان  و  غربی  ســمیه ملکی  کشــورهای 
سال هاســت که ایران را به عناویــن مختلف تحریم می 
کنند در حالی که این تحریم ها در قبال برخی کاالها از 

جمله سیگار اعمال نمی شود. 
تولید دخانیات یکی از مباحث مطرح در حوزه اقتصادی 
اســت چرا که از یک ســو همگان بر اصــل مضر بودن 
آن تاکید می کنند و از ســوی دیگــر دولت ها در تمام 
کشــورها آن را منبع درآمد می دانند. تولیدات داخلی و 
البته گمرکی واردات ســیگار جمعا منابع اقتصادی قابل 
توجهی را تشکیل می دهد. در این میان اما نکته اساسی 
آن است که کشورهای غربی که حتی از فروش داروهای 
بیماران پروانه ای بــه ایران خودداری می کنند نه تنها 
فروش سیگار به ایران را ممنوع نکرده اند بلکه شرایط و 
تســهیالت ویژه برای تولید و توزیــع دخانیات در ایران 
اختصاص داده اند. این مسئله حتی با اعتراض نمایندگان 
مجلس همراه شده است چنانکه عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس با انتقاد از فرار مالیاتی شــرکت های 
تولید سیگار آمریکایی، انگلیسی و ژاپنی، گفت: از وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در باره فعالیت این شــرکت ها و 
تصاحب 75درصد سهم بازار فروش کشور سوال می کنم.
فارس در این زمینه آورده است عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس با انتقــاد از پرداخت نکردن مالیات 
از سوی شرکت های آمریکایی -انگلیسی و ژاپنی تولید 
کننده ســیگار در داخل کشــور گفت: از وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در مورد فعالیت این شرکت ها و تصاحب 
بیش از 75درصد سهم بازار فروش کشور سوال می کنم.
علیرضا پاک فطرت نماینده شــیراز در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به تولید و فروش سیگار در داخل کشور 
 BAT  و JTI از ســوی 2 شــرکت خارجی چند ملیتی
با ماهیت انگلیســی- آمریکایی و ژاپنی گفت:  اینکه 2 
شــرک مذکور بازار فروش سیگار ایران را قبضه کرده و 
75 درصد این بازار را در اختیار دارند، تاســف برانگیز، 

خالف مصالح و منافع ملی کشور است.
وی افزود: باورمان نمی شــود کارخانه های تولید سیگار 
خارجی در داخل کشــور به رغم درآمد و ســود سرشار 

هیچ مالیاتی پرداخــت نکنند و پرداخت نکردن مالیات 
از ســوی شــرکت های چند ملیتی تولید سیگار به نفع 
کشور نیست.عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
بــا بیان اینکه جنایات آمریکا و انگلیس علیه ملت ایران 
بر کسی پوشیده نیســت، تصریح کرد: اینکه در شرایط 
تحریم شــرکت های خارجــی از ایران رفتنــد اما این 
شــرکت ها تولید سیگار ماندند و تولید می کنند، جای 
ســوال دارد. وی با بیان اینکه تولید سیگار به تجهیزات 
پیشــرفته نیاز ندارد، تاکید کرد: وقتی ما خودمان توان 
تولید در داخل داریم چرا باید شرکت های خارجی چند 

ملیتی با تولید، منافع ما را از کشور خارج کنند.
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اگر 
این شرکت های خارجی چند ملیتی دل شان برای تولید 
در داخل می سوزد چرا در شرایط تحریم بسیاری از آن 
ها ایران را ترک کردند.پاک فطرت با تاکید بر اینکه باید 
جلو واردات سیگار و توتون و تنباکو به داخل کشور گرفته 
شود، افزود: مجلس سال گذشته در هنگام تصویب الیحه 
بودجه به دنبال تصویب قانون برای اخذ مالیات از تولید 
کنندگان سیگار به خصوص شرکت های خارجی بود اما 
متاســفانه برخی مانع این کار شــدند. وی با بیان اینکه 
باید از شــرکت دخانیات ایران حمایت الزم صورت گیرد 
تــا ضمن افزایش تولید، به صــادرات نیز بپردازد، گفت: 
اینجانــب تصمیم دارم از وزیــر صنعت، معدن و تجارت 
در خصوص فعالیت شرکت های خارجی چند ملیتی به 
خصوص آمریکایی- انگلیســی در داخل ایران و تصاحب 

بیش از 75درصد سهم بازار فروش کشور سوال کنم. 
نکته قابل توجه آن اســت که ساالنه میلیاردها دالر نیز 
ســیگار قاچاق به کشور وارد می شــود که هزینه های 
بسیاری به کشــور وارد می ســازد. اما به هر حال این 
ســوال مطرح اســت که چرا غرب که تمام تحریم ها را 
علیه ایران اعمال کرده اســت در ایــن حوزه تحریمی 
اعمال نمی کند شــاید برای این اســت که آن را عامل 
تضعیف ایــران می داند و با این حربه بــه دنبال هزینه 
بر ســاختن و فرسوده سازی نیروی انسانی در کنار دود 

شدن سرمایه های مالی ایرانیان است. 

 وقتی تحریم کنندگان برای فروش سیگار در ایران 
سرمایه گذاری می کنند

رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس یازدهــم گفــت: 
ــر  ــی نظی ــات مخرب ــا تخلف ــه ب ــور مقابل ــون به منظ اکن
ســیگنال فروشــی، معامــالت پنهانــی در حــال بررســی 
ــتقالل  ــرای اس ــرمایه ب ــازار س ــون ب ــالح قان ــرح اص ط
ســازمان بــورس و تصویــب قوانیــن بازدارنــده هســتیم.
محمدرضــا پورابراهیمــی در بــه بررســی طــرح اصــالح 
قانــون بــازار ســرمایه در کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
ــه  ــن طــرح در کمیت ــات ای ــزود: جزیی اشــاره کــرد و اف
ــت  ــده اس ــن ش ــی و تدوی ــیون بررس ــی کمیس تخصص
و اکنــون در حــال بررســی در صحــن کمیســیون و 
جمع بنــدی مباحــث بــا متخصصــان و کانون هــای 
تخصصــی بــازار ســرمایه هســتیم کــه تــا پایان تابســتان 
بــه صحــن علنــی مجلــس می آیــد.وی »تقویــت 
شــفافیت در بــازار ســرمایه« را یکــی از محورهــای 
اصلــی ایــن طــرح خوانــد و گفــت: بــرای جلوگیــری از 
ــردم  ــرای آحــاد م ــات و ایجــاد مشــکالت ب ــروز تخلف ب
ــرایط  ــه ای و ش ــار حرف ــب رفت ــدم تناس ــل ع ــه دلی ب
ــفافیت  ــت ش ــد تقوی ــرمایه نیازمن ــازار س ــی، ب تخصص
اســت. رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس ادامــه داد: 
تقویــت جایــگاه شــورای عالی بــورس و ســازمان بــورس 
ــی  ــگاه تخصص ــظ جای ــور حف ــه منظ ــادار  ب و اوراق به
ــای  ــی از محوره ــز یک ــت نی ــود از دول ــتقالل خ و اس
مهــم ایــن طــرح اســت؛ بایــد منافــع مــردم در راســتای 
ماموریت هــای کالن بــازار ســرمایه کشــور تحقــق یابــد.

پورابراهیمــی، افزایــش ســواد مالــی در کشــور را یکــی از 
ضرورت هــای فعالیــت مــردم در بــازار ســرمایه دانســت 
و گفــت: اکنــون بــه شــدت نیازمنــد تقویــت ایــن بخش 
ــه ای و  ــار حرف ــی و رفت ــواد مال ــش س ــتیم؛ افزای هس
ــی  ــوزش عال ــز آم ــردم از مراک ــاد م ــی در آح تخصص
ــای  ــرورش، حوزه ه ــوزش و پ ــه آم ــا مجموع ــه ت گرفت
ــد در  ــر بای ــی دیگ ــز تخصص ــی از مراک ــه و خیل علمی
دســتور کار قــرار گیــرد.وی تشــدید مبــارزه بــا جرایــم را 
یکــی از محورهــای اساســی طــرح اصــالح قانــون بــازار 

ــروز شــاهد شــرایط  ــرد: ام ــد ک ــد و تاکی ســرمایه خوان
ــه  ــاًل ب ــه عم ــتیم ک ــهام هس ــازار س ــن ب خاصــی در ای
ــکان  ــوزه ام ــن ح ــده در ای ــن بازدارن ــود قوانی ــل نب دلی
تامیــن منافــع مــردم دچــار مشــکل شــده اســت؛ یکــی 
ــون  ــن قان ــا در اصــالح ای ــات بســیار مهــم م از موضوع

ــت. ــفافیت در فعالیت هاس ــاد ش ایج
رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا بیــان اینکــه 
ــرمایه  ــازار س ــت ب ــه تقوی ــد ب ــازی می توان ــای مج فض
ــت: در  ــد، گف ــک کن ــی کم ــای تخصص ــاد فض و ایج
ــط،  ــات غل ــه اطالع ــر ارائ ــی نظی ــا تخلفات ــن فض همی
ــه  ــت ب ــن دس ــی از ای ــا اتفاقات ــی و ی ــیگنال فروش س
ــی  ــای تخصص ــت کانال ه ــت فعالی ــدم مدیری ــل ع دلی
ــی  ــر مخرب ــه تاثی ــد ک ــازی  رخ می ده ــای مج در فض
ــردم  ــی م ــاع عموم ــذارد و انتف ــازار ســرمایه می گ ــر ب ب
ــرد:  ــان ک ــی خاطرنش ــه دار می کند.پورابراهیم را خدش
ــای  ــی در فض ــی بورس ــای تخصص ــت فعالیت ه مدیری
مجــازی بــه طــور حتــم در حیــن تصویــب ایــن طــرح 
در مجلــس مدنظــر قــرار می گیــرد تــا تصمیمــات 
ــات اتخــاذ شــود. ــن تخلف ــا ای ــه ب ــرای مقابل اساســی ب

وی بیــان داشــت: »تقویــت بــورس کاال« نیــز بــه عنــوان 
ــد  ــازار ســرمایه م یکــی از ظرفیت هــای بســیار مهــم ب
ــت  ــت؛ تقوی ــس اس ــادی مجل ــیون اقتص ــر کمیس نظ
ــه  ــوط ب ــکل های مرب ــاد تش ــرد و ایج ــهامداران خ س
آنهــا بــه عنــوان تشــکیالت کانــون ســهامداران حقیقــی 
ــرمایه از  ــازار س ــان در ب ــگاه خودش ــاع از جای ــرای دف ب

ــت. ــرح اس ــن ط ــم ای ــای مه محوره
رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: امیدواریــم 
ایــن طــرح بــه زودی در کمیســیون اقتصــادی نهایــی و 
ــا ضمــن اصــالح  راهــی صحــن علنــی مجلــس شــود ت
برخــی روندهــا، خــالء وجود برخــی قوانیــن بازدارنــده را 
پــر کــرده و از شــکل گیری فعالیت هــای مخــرب نظیــر 
ــورس  ــی و... در ب ــالت  پنهان ــی، معام ــیگنال فروش س

ــا جلوگیــری کنــد.  ایرن
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