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اخبار

نقدینگی همان حجم پول نقد در خارج از سیستم
مزایی دارد و میتواند اقتصاد
بانکی که قابلیت تور 
ن روزها دغدغه
را با خطرهای جدی روبهرو کند ای 
دولت و کارشناسان شده است .اما با وجود نگرانیها
و ارائه راهکار برای کنترل و مدیریت این حجم از
نقدینگی همچنان روند افزایشی بوده و آنطور که
آمارهای رسمی نشان میدهد نقدینگی از ۲۶۰۰
هزار میلیارد تومان عبور کرده است .البته باید اشاره
کرد که اگر رشد نقدینگی در شرایطی که اقتصاد
در حال رشد باشد و تولید کاال و خدمات در مسیر
صحیحی قرار بگیرد ،نهتنها مشکلساز نیست بلکه
الزم و ضروری است .اما رشد سرسامآور نقدینگی
بدون رشد اقتصادی و چاپ پول بدون پشتوانه
مزا بوده و کشور را با بحران روبهرو خواهد کرد.
تور 
لفظهای اشتباه میان حرفها میچرخد
کارشناسان چاپ پول بدون پشتوانه را از جمله
مسائلی میدانند که تاثیر مستقیمی با رشد
نقدینگی دارد و این در حالی است برخی شنیدهها
حاکی از آن است که گاهی دولتها بدون توجه به
میزان نقدینگی دست به اقداماتی برای چاپ پول
میزنند .اخیرا طهماسب مظاهری ،رئیس وقت
بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی گفته است که
محمود احمدینژاد از او خواسته بود تا غیرقانونی
پول چاپ کند و به برخی افراد ،ارز دولتی بدهد.
او در پاسخ به اینکه این کارها چه بود ،گفت:
«چاپ پول و پرداخت ارز به برخی افراد و مانند
اینها».
با مطرح شدن این مسئله مهمترین پرسشی که
پیش میآید این است که اقدامات اینچنینی دولت-
ها تا چه اندازه میتواند در رشد نقدنگی تاثیرگذار
باشد؟ هوشیار رستمی ،کارشناس مسائل اقتصادی
در پاسخ به این پرسش با اشاره به صحبتهای
مظاهری به «ابتکار» گفت :صحبتهایی
درخصوص چاپ غیرقانونی پول شده است که در
کنار آمار منتشرشده حجم نقدینگی پرسشهایی را
به وجود آورده است .در ابتدا بگویم که چاپ پول
باید به درستی تعریف شود ،ما چیزی به اسم چاپ
پول نداریم و این لفظها به اشتباه میان حرفها
میچرخد .به عبارتی معنای چاپ پول این نیست
که رئیس بانک مرکزی اسکناس چاپ کند و پول
کاغذی را به افراد بدهد .هنگامی که میگویند چاپ
پول به منظور قرض دولت از بانک مرکزی است .به
عبارتی دولت یک خط اعتباری میخواهد و آن را به
بانکهای تجاری میدهد و این مسیر را اصطالحا
چاپ پول میگویند که همان روند خلق نقدینگی
و افزایش پایه پولی است .پایه پولی با یک ضریب
تکاثر به نقدینگی تبدیل میشود.
ک مرکزی باید به این مسئله
وی افزود :قاعدتا بان 
و پیامدهای آن توجه داشته باشد و بدون توجه به
حرف رئیس دولتها مسیر خود را ادامه بدهد تا
در نتیجه با حجم عظیم نقدینگی مواجه نباشد.
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اگر پای حرف تحلیلگران و کارشناسان بنشینیم و از خطرات در کمین اقتصاد بپرسیم بیشک آنها رشد نقدینگی را به عنوان یکی از مهمترین خطرات
پیرامون اقتصاد مطرح میکنند و آن را بالی جان اقتصاد میدانند .پولهای نقدی که نه در دست سیستم بانکی قرار دارد و نه در خدمت تولید است
هم باعث افزایش قیمت میشود و هم با سرمایهگذاریهای غیرمولد پایههای اقتصاد کشور را به لرزه درمیآورد .به همین دلیل است که کارشناسان بر
ضرورت کنترل و هدایت نقدینگی تاکید دارند و نسبت به افزایش آن هشدار میدهند اما برخالف هشدارها اکنون عبور نقدینگی از ۲۶۵۷هزار میلیارد
تومان ،تیتر خبر بسیاری از رسانهها را به خود اختصاص داده است.

وقتی ما به یک
کشور تورمی
تبدیلشویم
پدیدهای به اسم
سرمای هگذاری
از بین خواهد
رفت و بحران
معیشتیکه
ایجادمیکند
کامالمحسوس
خواهد بود
اما متاسفانه هیچکدام از روسای بانک مرکزی
نمیتوانند چنین کاری را انجام دهند چراکه رئیس
بانک مرکزی توسط رئیس جمهوری انتخاب میشود
و وقتی سیستم بانک مرکزی نهاد مستقلی نیست
و تحت نظارت رئیس جمهوری قرار میگیرد چنین
اتفاقاتی رخ نخواهد داد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری
از صحبتهایش به رشد نقدینگی اشاره کرد و
گفت :آمار بانک مرکزی و اعالم رشد نقدینگی
مسئله عجیب و غریبی نیست و ما مدتهاست که
میدانیم کشور به شدت مشکل درآمد دارد .مقدار
اندکی نفت فروخته میشود و این در حالی است
که ارز همان مقدار کم هم نمیتوانیم به راحتی
وارد کشور کنیم .از سوی دیگر مشکل عمدهای
در مالیاتستانی داریم و از بسیاری مالیات گرفته
نمیشود و همان بخشی که در گذشته مالیات

پرداخت میکردند اکنون به خاطر رکود اقتصاد
توان پرداخت ندارند .به همین دلیل منابع درآمدی
دولت کاهش پیدا میکند و دولت مجبور به قرض
از بانک مرکزی میشود و به همین ترتیب نقدینگی
زیاد میشود .ما اساسا اقتصاد سالمی نداریم و هر
مسیری که طی شود بر مشکالت میافزاید ،اما
همانطور که اشاره کردم رشد نقدینگی مسئله دور
از ذهنی نبود و پیشبینی میشد که اقتصاد شاهد
چنین رقمی باشد.
اکنون فضا برای مدیریت فراهم نیست
وی در پاسخ به این پرسش که با چه راهکاری
میتوان نقدینگی را مدیریت کرد ،گفت :برای
کنترل حجم نقدینگی باید به سمت مسیری
حرکت کنیم که ما را به رشد اقتصادی برساند .تا
قبل از ویروس کرونا این فرصت برای کشور وجود
داشت که با اخذ یک سری تصمیمات سیاسی

در این مسیر قرار بگیریم .اکنون کرونا ویروس به
تصمیمات گرفته نشده اضافه شده اشت ،بخشی
از صادرات مختل بوده ،قیمت مواد اولیه همچون
نفت کاهش پیدا کرده است و حتی اگر در حال
حاضر تصمیمات سیاسی گرفته شود همچنان راه
سختی را در پیش خواهیم داشت.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد :گزینهها برای
کنترل حجم نقدینگی بسیار زیاد است اما اکنون
فضایی برای اجرایی شدن این گزینه فراهم نیست.
اینکه حجم نقدینگی باال ،اقتصاد را نابود خواهد
کرد کامال صحیح است .تورم یکی از خطرناکترین
پارامترهای اقتصادی است و وقتی ما به یک کشور
تورمی تبدیل شویم پدیدهای به اسم سرمایهگذاری
از بین خواهد رفت و بحران معیشتی که ایجاد
میکند کامال محسوس خواهد بود و نمیتوان منکر
خطر رشد نقدینگی بود.

نقش مثبت دولت در تعیین مسیر معامالت بورس

معرفی یک هدیه بیدردسر

«کارتهای هدیه» بانک آینده با
تنوع بسیار

یک کارشناس بازار سرمایه به نقش مثبت دولت در تعیین
مسیر معامالت بازار سهام اشاره کرد و گفت :نقش دولت در
روند صعودی چند ماه آینده بازار میتواند بسیار تاثیرگذار باشد

اما با همه این تفاسیر سرمایهگذاران در وضعیت فعلی با احتیاط
بیشتری نسبت به قبل در حال سرمایهگذاری در این بازار هستند.
به گزارش ایرنا ،مجید محمدعلیزاده آرانی با بیان اینکه در
آینده شتابی را که تا چند وقت گذشته در روند صعودی شاخص
بورس رخ داده بود را شاهد نخواهیم بود ،افزود :در سال  98روند
افزایش و صعود ارزش سهام طبیعی بود و قیمت سهام در مسیر
رشد شاخص ارز قرار گرفت و با روند صعودی همراه شد در حالی
که در برخی از سهام ارزش همپوشانی بیش از ارزش شاخص
ارز قرار گرفت.
وی به عقبماندگی تعدادی از سهام حاضر در بازار به لحاظ
ارزندگی و ارزش از شاخص ارز اشاره کرد و افزود :با توجه به
اقبال و حمایتهایی که دولت از بازار سرمایه انجام داد و در
کنار آن به دنبال تامین مالی از این بازار بود شاهد رشد شتابان و
افسارگسیختهای در برخی از سهام بزرگ بودیم که تا حدودی از
رشد سال  98عقبمانده بودند.
علیزادهآرانی با اشاره به اینکه معامالت بازار از اینجا به بعد با
نوسان و برخی از افت و خیزها مواجه خواهد شد ،افزود :دوران
کنونی حاکم در بورس ،دوران نوسانگیری است و بیشتر به نفع
افرادی خواهد بود که به دنبال سفتهبازی و سرمایهگذاری کوتاه
مدت هستند زیرا در این دوران این افراد قادر به کسب میزان قابل
توجهی از بازدهی خواهند بود.
وی با بیان اینکه تا چند ماه آینده ممکن است در بازار با رکود
و اصالح شاخص بورس همراه باشیم ،گفت :این اتفاق در بازار تا

آگهي تجدید ( نوبت دوم )
مناقصه شماره 99/16
شــركت مخابــرات ایــران – منطقــه فــارس در
نظــر دارد ،نســبت بــه عملیــات بهینــه ســازی  ،ترمیــم آب بردگی و
جابجایــی مســیر هــای فیبــر نــوری ( به صــورت پراكنده در سراســر
اســتان)را بر اســاس مشخصات موجود در اســناد و دستورالعمل های
اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لــذا از كلیــه اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط؛ جهــت شــركت در
مناقصــه دعــوت بعمــل مــي آیــد.
متقاضیــان جهــت كســب اطالعــات بیشــتر بــه آدرس هــای
 WWW.TCI.IRو  FARS.TCI .IRمراجعــه نماینــد.
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امکان مسدودسازی مسکنکارت
از طریق کیوسکبانک

شمشیر سنگین نقدینگی باالی سر اقتصاد

صورتهای سال مالی منتهی به 29
اسفند 98هلدینگ ماهان تصویب شد

با اهدای کارتهای هدیه بانک آینده به
مشتریان و عزیزانتان ،خاطرهسازی کنید.
این کارتها با تنوع باال ،قابلیت درج پیام یا
متن دلخواه شما و در مبالغ مختلف ،در دسترس
مشتریان عزیز و عموم مردم قرار دارد .کارت
هدیه بانک آینده با طرحهای جذاب و متناسبی
که به شما ارائه میکند این امکان را فراهم کرده
است تا در مناسبتهای مختلف و تیراژ باال،
کارکنان سازمان و شرکتهای مختلف ،مهمانیها
و مراسم های مختلف ،از آن بهرهمند شوند .توجه
داشته باشید که اگر در شهرهای دارای سرویس
پیشخوان مجازی زندگی میکنید ،میتوانید برای
سفارش کارت هدیه از پیشخوان مجازی بانک
آینده استفاده کنید تا کارت هدیه در محل مورد
نظر شما ،تحویل شود .صدور بیش از  100هزار
کارت هدیه در سه ماهه نخست امسال ،حاکی از
استقبال خوب مشتریان بانک آینده است و البته
آینده روشن است.

خبر

«ابتکار» عوارض عبور نقدینگی از  2600میلیارد تومان و آینده آن را بررسی میکند

در جلسه مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده

در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق
العاده ساالنه شرکت گسترش صنایع و معادن
ماهان (سهامی عام) که با حضور بیش از 99
درصد صاحبان سهام برگزار شد ،صورت های
مالی منتهی به  29اسفند  1398به تصویب
رسید .در این جلسه ابتدا صادق جاهد خطیبی
مدیرعامل هلدینگ ماهان گزارشی از عملکرد سال
مالی  1398ارائه کرد و سپس گزارش حسابرس
به جلسه قرائت شد .مدیرعامل شرکت گسترش
صنایع و معادن ماهان گفت :هلدینگ ماهان
در سال مالی  ۱۳۹۷بدهی بالغ بر  ۱۹۵۵میلیارد
ریال داشت که با تدابیر اتخاذ شده در اقدامات
اجرایی و مدیریتی در هلدینگ ماهان وشرکت
های تابعه این رقم بدهی ،به  ۲۲۷میلیارد ریال
سود درسال  ۱۳۹۸منجر شد .صادق جاهد
خطیبی در ادامه گزارش خود به مجمع عمومی
و سهامداران پیرامون اقدامات انجام شده پس
ازتغییرات مدیران و معاونان درسال ۱۳۹۸اظهار
کرد :درسال گذشته اقدامات انجام شده درسه
بخش کاربردی و اساسی صورت گرفته که منجر
به به دست آمدن موفقیت های بزرگ و شگرفی
شده است .وی درخصوص مهمترین اقدامات
انجام شده در حوز راهبری شرکتها گفت :پیاده
سازی سیستم جامع اطالعاتی یکپارچه ()ERP
درسطح شرکتهای تابعه ،برنامه ریزی پایش و
کنترل عملیات شرکتهای تابعه برای ایجاد رشد
عملیات و سود ،تدوین استراتژی شرکت گسترش
صنایع و معادن ماهان ،ایجاد ارزش افزوده و
سودآوری بیشتر با استفاده از سهم سنگ آهن
معدن شماره  ۲بخشی از این اقدامات است.
خطیبی در ادامه توضیح مهمترین اقدامات انجام
شده درحوزه کسب و کار این هلدینگ افزود:
عضویت در شرکت مدیریت اکتشاف معدنی پایا
(کنسرسیوم اکتشاف) با هدف شرکت در کشف
پتانسیلهای جدید معدنی در مقیاس بزرگ و
سرمایه گذاری برای توسعه فعالیتهای معدنی
ازاکتشاف تا فرآوری ،تملک شرکت حمل و نقل
جادهای ،ریلی ،دریافت موافقت اولیه احداث
کارخانه کنسانتره آهن درمنطقه سیرجان و
همچنین دریافت مجوز ورود  ۴۰دستگاه ماشین
آالت معدنی از وزارت صمت از مهمترین اقدامات
دراین زمینه بوده است .در پایان جلسه مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده ساالنه منتهی به
 29اسفند  1398شرکت گسترش صنایع و معادن
ماهان که در سالن اجتماعات بانک گردشگری
برگزار شد ،روزنامههای دنیای اقتصاد و اطالعات
برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

بازاروسرمایه

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

حدودی طبیعی به نظر میرسد ،زیرا بازار تا یک جایی سود یا رشد
قیمتی آینده سهمها را پیشخور کرده است؛ بنابراین ممکن است
یک مقدار از روند صعودی بازار متوقف و درجا بزند و با افت و
خیز و نوسانهایی مواجه شود .از این به بعد نباید در انتظار رشد
پرشتاب شاخص بورس به صورت روزانه و ایجاد صفهای خرید
طوالنی در برخی از سهام شرکتها باشیم ،بسیاری از سهامداران
زمانی که در میزان کسب بازدهی به نقط مطلوبیت میرسند به
سرعت اقدام به شناسایی سود در بازار خواهند کرد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اکنون بازار در حال
حرکت به سمت نوسانگیری است ،گفت :بخشی از رشدی را که
بازار در چند وقت گذشته تجربه کرد ناشی از رشد ارزش ارز بود،
اما نمیتوان تغییرات ایجاد شده در قیمت ارز را تنها و اصلیترین
عامل افت شاخص بورس و فشار فروش ایجاد شده در بازار
دانست .تا زمانی که شفافیتی در ارتباط با صندوقهای دارا دوم
و سوم در بازار ایجاد نشود شاهد وجود نگرانی و استرس بین
سرمایهگذاران خواهیم بود که این موضوع در کنار تغییرات قیمتی
ارز بر روند معامالت بورس تاثیرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به نقش مثبت دولت در تعیین مسیر معامالت
بازار سهام گفت :نقش دولت در روند صعودی چند ماه آینده
بازار میتواند بسیار تاثیرگذار باشد اما با همه این تفاسیر
سرمایهگذاران در وضعیت فعلی با احتیاط بیشتری نسبت به قبل
در حال سرمایهگذاری در این بازار هستند و حالتی از ترس و
اضطراب را برای حفظ ارزش فعلی سرمایههای خود دارند.

امکان مسدودسازی کارتهای بانک مسکن
درصورت مفقودی یا سرقت ،با استفاده از
رمز دوم از طریق درگاههای کیوسکبانک
میسر است.
بانک مسکن توسعه سرویس های بانکی
در ابزارهای بانکداری الکترونیک را همواره به
عنوان یکی از برنامههای جاری خود دنبال
میکند.
به منظور کاهش مراجعه مشتریان به
شعب و سهولت دسترسی آنها به خدمات
بانکداری الکترونیک ،اقدامات گوناگونی
در درگاههای مختلف متعلق به بانک
مسکن انجام شده که برخی از آنها در این
گزارش مرور شده است .از جمله اقدامات در
این حوزه ،افزودن امکان «اتصال و انفصال
حساب به کارت در درگاههای کیوسکبانک
مسکن» است .درصورتی که مشتری چند
حساب را به یک کارت بانک مسکن خود
متصل کرده باشد ،با مراجعه به دستگاه های
کیوسک بانک مسکن در قسمت «خدمات
دیگر» میتواند نسبت به اتصال یا انفصال
حساب ها به کارت خود اقدام کند .این
امر موجب ارتقا سطح رضایت مشتریان
از خدمات بانکداری الکترونیک و همچنین
تسهیل در کار و عدم مراجعه به شعبه را
فراهم می کند.
همچنین «انسداد کارت با رمز دوم روی
کیوسکبانک» خدمت دیگری است که به
این درگاه افزوده شده است .با پیادهسازی
این سرویس در بستر کیوسک ،امکان
انسداد کارت با رمز دوم فراهم شده و
مشتری میتواند درصورت سرقت یا مفقودی
کارت خود ،نسبت به انسداد آن با استفاده
از رمز دوم کارت اقدام کند .در این خصوص
الزم است با انتخاب گزینه «خدمات بدون
کارت» از سرویسهای منوی اصلی دستگاه
کیوسک و گزینه «مسدودی کارت» استفاده
کند.
«واریز وجوه دولتی با شناسه پرداخت در
درگاههای کیوسک بانک مسکن» از دیگر
خدماتی است که در راستای توسعه خدمات
بانکداری الکترونیک طراحی و به امکانات
کیوسکبانک افزوده شده است.
با پیاده سازی این سرویس امکان انجام
عملیات انتقال به حسابهای دولتی تا سقف
 3میلیون تومان (به علت موج دوم کرونا تا
اطالع ثانوی تا سقف  60میلیون ریال) از
طریق وارد کردن کد شبای حساب دولتی
مورد نظر و ثبت شناسه پرداخت (ورود
دستی و یا اسکن بارکد) در کیوسکهای بانک
مسکن فراهم شده است.
یکی دیگر از خدمات حوزه فناوری اطالعات
بانک مسکن« ،بهره گیری از قابلیت تبدیل
متن به گفتار روی دستگاه های خودپرداز»
است .امکان مذکور به منظور تسهیل
استفاده نابینایان و روشندالن از دستگاههای
خودپرداز تعبیه شده است .با استفاده
از این قابلیت در دستگاههای خودپرداز،
متنهای پویایی که روی خودپرداز به عنوان
خروجی نمایش داده میشود (مانند نام و
نام خانوادگی صاحب کارت مقصد ،مبلغ و
غیره) توسط دستگاه به صورت صوتی پخش
میشود و مشتری روشندل یا کمبینا امکان
تایید و ادامه عملیات را خواهد داشت.

صادرکننده نمونه لبنیات کشور مطرح کرد

روند مطلوب اعطای تسهیالت در بانک توسعه صادرات ایران

مدیرعامل شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی میگوید :بانک توسعه صادرات
ایران به نسبت سایر بانک های توسعهای شرایط مناسبتری را در حوزه تامین
مالی برای مشتریان در نظر گرفته است.
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان از واحدهای تولیدی صادرات محور موفق
در حوزه لبنیات است که در سال  98بالغ بر  4300تن صادرات به کشورهای

عراق و افغانستان انجام داده است .این واحد سال گذشته از بانک توسعه
صادرات تسهیالت سرمایه در گردش دریافت کرده است؛ مدیر عامل شرکت
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی در این باره به خبرنگار اگزیم نیوز گفت :بانک
توسعه صادرات ایران به نسبت سایر بانک های توسعه ای شرایط مناسب تری
را در حوزه تامین مالی برای مشتریان در نظر گرفته است؛ شرکت پگاه آذربایجان
نیز به عنوان یک واحد تولیدی صادرات محور ،به منظور تامین نقدینگی برای تهیه
نهاده های الزم برای تولید از بانک توسعه صادرات ،تسهیالت سرمایه درگردش
دریافت کرد و امیدواریم با تسویه این تسهیالت در ماه آتی ،بتوانیم دوباره از این
تسهیالت استفاده کنیم .سید فضل اله قریشی اظهار کرد :با رایزنی های انجام
شده با رئیس بانک توسعه صادرات استان و نیز با توجه به رشد صادراتی که
شرکت پگاه استان آذربایجان غربی در سال گذشته و هدفگذاری این شرکت
برای دوبرابر کردن صادرات در سال جاری ،قول مساعدت در زمینه تخصیص

تسهیالت سرمایه در گردش به این بنگاه اقتصادی داده شده است .مدیر عامل
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی گفت :صادرات محصوالت لبنی این
واحد تولیدی معادل  215میلیارد ریال می شود که شامل انواع لبنیات و آبمیوه
میشود .وی اظهار کرد :برای اولین بار این شرکت توانست خامه صادراتی را تولید
و صادر کند؛ پیش از این این امکان برای شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان
وجود نداشت .قریشی با ذکر اینکه شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان در بین
مجموعه شرکت های پگاه ،در بین پنج صادرکننده اول قرار گرفته ،گفت 187 :تن
خامه صادراتی تولید شده در این واحد تولیدی ،ارزشی معادل  20میلیارد ریال
دارد که به کشورهای همسایه صادر شده است .چندی پیش این واحد تولیدی
از سوی رئیس شعبه بانک توسعه صادرات ایران دراذربایجان غربی به خاطر
فعالیت صادراتی مطلوب در مسیر تحقق شعار جهش تولید و نیز دستاوردهای
این شرکت در حوزه صادرات با اعطای لوح سپاس مورد تقدیر قرار گرفت.

