
اقتصادی 6

گروه اقتصادی - وزیر صنعت، 
معــدن و تجــارت از آغــاز تامیــن 
مالــی زنجیــره ای و صــدور فاکتور 
صورتحساب الکترونیک و همچنین 
تصمیمات جدید در حوزه رفع تعهد 
ارزی صادرکنندگانی که برای بازگشت 

ارز با مشکل مواجه بودند خبر داد.
سید رضا فاطمی امین در حاشیه 
برنامه امضای تفاهم نامه وزارت صمت 
و بانک هــای عامل بــرای تامین مالی 
زنجیره ای، گفت: از حدود ۱۰ سال پیش 
ایده تامین مالی زنجیره ای در دنیا مطرح 
شــده و در سال های اخیر رونق گرفته 
است. این ایده به کاهش هزینه های مالی 
کمک ، از انحــراف منابع جلوگیری و 
دسترسی واحدهای تولیدی به سرمایه 
در گردش را بهبود می دهد. وی با بیان 
اینکه برآورد می شود با اجرای این طرح 
منابع موجود تا حداقل ۳۰ درصد بهتر 
اســتفاده شــود، تصریح کرد: در حال 
حاضــر تولید کننــدگان کاالی نهایی 
و مواد اولیه برای دریافت تســهیالت 
به بانک مراجعــه می کنند. این باعث 
می شــود برای مثال ۲۰۰ میلیون تومان 
تقاضا به بانک مراجعه شود، اما در واقع 
با کمتــر از این مبلغ امکان تامین مالی 

وجود دارد.

به گفته این مقام مسئول تامین مالی 
زنجیره ای که از امروز شــروع خواهد 
شد نوید بخش برطرف شدن بسیاری 
از مسائل و مشکالت بخش تامین مالی 
است. البته حدود دو ماه آینده پایلوت 
این برنامه احتماال تا سال آینده به طور 

کامل اجرا می شود.
تسهیل در واردات پنبه

فاطمی امین بــا بیان اینکه تامین 
مالی زنجیره ای راه های متفاوتی دارد، 
گفت: روش های که ما از امروز شروع 
می کنیم روش های ســاده تری است و 
حتی می تواند در مواردی مشــکالت 
تامین وثایــق را برطرف کنــد. برای 
مثال در یکی از روش های تامین مالی 
زنجیره ای، واحــد تولیدی بدون ارائه 
وثیقه می تواند اعتبار دریافت کند و به 
نوعی حلقه بعدی، حلقه قبلی را تامین 
می کند. وی با اشــاره بــه آغاز فاکتور 
صورتحساب الکترونیک و تامین مالی 
زنجیــره ای از امروز، تصریح کرد: در 
صورتحســاب الکترونیــک بانک ها 
موقع ارائه تسهیالت، درخواست ارائه 
فاکتور می کنند که ممکن اســت این 
فاکتور جعلی و بیش از مبلغ مورد نیاز 
واحد باشد. اما با اجرای صورتحساب 
الکترونیک انحراف منابع از بین می رود 

و دیگر کسی نمی تواند برای یک کار دو 
وام بگیرد یا وامی که دریافت کرده برای 
کاری غیر از مورد ذکر شده استفاده کند.

فاطمی امین دربــاره تأمین مواد 
اولیه پوشاک نیز گفت: در حال حاضر 
کمبــود پنبه در کشــور وجــود دارد 
که باید واردات آن تســهیل شــود. در 
حوزه مواد اولیه پتروشــیمی مورد نیاز 
نســاجی نیز کمبود هست که در حال 
مذاکره با شرکت های پتروشیمی برای 
واردات این مواد هســتیم . وی درباره 
جدیدتریــن وضعیت رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگان نیز گفت: در سال ۱۳۹۷ 
برخی صادرکنندگان برای بازگشت ارز 
با مشکالتی مواجه بودند و نتوانستند 
تعهــد ارزی را انجام دهنــد. در حال 
حاضر کارگــروه مشــترکی با بانک 
مرکزی ایجاد شده تا برای مواردی که 
دلیل منطقی برای عدم رفع تعهد ارزی 
وجود دارد، بــرای مثال رقم صادراتی 
درست درج نشــده یا مبلغ صادرات 
ناچیزی بوده تفاهم کلی در نظر گرفته 

شود. امیدواریم به زودی برای متعهدین 
ارزی که مشــکل آنها توجیه دارد رفع 

تعهد ارزی صادر شود.
وزیر صمت در ادامه در پاسخ به 
سوال یکی از خبرنگاران درباره وضعیت 
خودروهای ناقص پاسخی روشنی نداد 
و گفت: تامین مالی زنجیره ای در همه 
صنایــع از جمله صنعــت خودرو به 
کاهش هزینه و تســهیل تولید کمک 
خواهد کرد. فاطمی امین همچنین در 
این مراسم امضای تفاهم نامه تامین مالی 
زنجیــره ای، را مصداقی از هماهنگی 
تیم اقتصادی دولت دانســت و گفت: 
سهولت دسترســی به منابع، هدایت 
نقدینگــی و کاهش انحراف از منابع از 
دستاوردهای این تفاهم نامه خواهد بود. 
وزیــر صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه هم بانکها و هم واحدهای تولیدی 
از این تفاهم نامه منتفع می شوند، گفت: 
با این تفاهم نامه تسهیالت به صورت 
مطمئن داده می شود، بازگشت پذیری 
منابع برای بانک ها آسانتر و فاکتورهای 

صوری حذف خواهد شد و همچنین 
بازرگانان و تولید کنندگان با ســهولت 
به منابع مالی دسترسی می یابند. فاطمی 
امین با بیان اینکه این موضوع به صورت 
پایلوت با هفت بانک شروع می شود، 
اضافه کرد: امیدواریم سال آینده بسیاری 
از مشکالت در حوزه تامین سرمایه در 
گردش را با این تفاهمنامه نداشته باشیم.
وی همچنین تامین مالی زنجیره 
ای را رویکردی دانســت که ۱۰ سال 
گذشــته دنیا به سمت آن رفته است و 
ادامه داد: بانک های کشــورمان و بانک 
مرکزی نیز به ســمت ایــن موضوع 
رفته اند و تفاهم نامه زنجیره ای نمونه 

ای از کار مشترک و هماهنگ است.
وزیر صمــت این موضوع را کار 
بسیار بزرگی دانست و گفت: استعالم 
الکترونیکی از ســامانه جامع تجارت 
مبنای پرداخــت بانک ها خواهد بود. 
تامین مالی زنجیــره ای در ابتدا بر این 
مبنا عملیاتی خواهد شــد و امیدواریم 
این موضوع افتخاری برای همه ما شود 

و از این کار به عنوان یک کار برجســته 
تامین مالی یاد کنیم.

فاطمی امیــن در ادامه بیان کرد: 
اگر ۵ مسئله در تولید و تجارت داشته 
باشــیم، یکی از آنها تأمین مالی است 
که با تامین مالی زنجیره ای بســیاری از 
مشکالت در ســال حمایت از تولید 
حل خواهد شــد. گفتنی است مراسم 
امضــای تفاهم نامه تامین مالی زنجیره 
ای میان وزارت صمت و ۷ بانک عامل 
با حضور علی آقا محمدی؛ رییس گروه 
اقتصادی معاونت بررســی دفتر مقام 
معظم رهبری، وزرای صمت و اقتصاد، 
رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل 
بانکها به میزبانی بانک مرکزی برگزار 

شد.

گروه اقتصــادی - وزیر امور 
اقتصادی و دارایی تاکید کرد: با  اجرای 
طرح تامین مالی زنجیره تولید، دغدغه 
تامین مالی بنگاه های تولیدی برطرف 

می شود.
»ســید احســان خاندوزی« در 
مراســم امضای تامیــن مالی زنجیره 
تولید در محل بانــک مرکزی اظهار 
داشــت: ســرفصل و هدف وزارت 
اقتصاد با کمک شــبکه بانکی کشور 
این اســت که مساله تامین مالی تولید 

در دوره دولت سیزدهم تبدیل به یک 
کالن پروژه جدی، مستمر، پیش برنده 

و روبه آینده باشد.
وی افزود: هــدف اصلی ما این 
اســت تا بتوانیم همه مسیرهای منتج 
به تســهیل و ارزان کردن تامین مالی 
تولید، ســاماندهی تامین مالی تولید 
و هــر آنچه که به بنگاه های تولیدی و 
صادرات کمک می کند را کوتاه کنیم 
تا فعاالن اقتصادی کمتر دغدغه تامین 

مالی داشته باشند.

وزیر اقتصاد گفــت: هم افزایی 
تامیــن مالی تولید حاصــل گزارش 
فصلی ارزیابی موانع کسب و کار است 
که در این گزارش هــا تامین مالی در 
صدر سه اولویت موانع کسب و کار و 
تولید توسط تولیدکنندگان قرار داشته 
است. وی ادامه داد: اقداماتی همچون 
طرح تامین مالی زنجیره تولید نه تنها 
کمک کننده و تسهیل کننده است، بلکه 
اساس ارتباط تولیدکنندگان و شبکه 
بانکی را منتظم تر می کند، عالوه بر این 

صف و تقاضاهای صوری و کاذب را 
نیز از بین می برد.

خاندوزی با بیــان اینکه انتظار 
داریم شبکه بانکی دولتی در این زمینه 
پیش گام باشــد، اضافه کــرد: تکمیل 
زنجیره تامین مالی تولید، توسعه دامنه 

فعالیت زنجیره در رشته فعالیت های 
صنعتــی و تکمیــل شــبکه بانکی 
پشتیبان، سه گامی است که در مرحله 
آزمایشــی طرح باید رصد و پیگیری 
 و ســال آینده به صورت کامل مستقر 

شود.

گروه اقتصادی - دبیر ســتاد 
بودجه ســال ۱۴۰۱ با اشاره به نقاط 
قوت بودجه سال آینده گفت: دولت 
برنامه های متنوعی برای کاهش فقر 
مطلق و حمایت از محرومیت زدایی 

دارد.
حیدرعلــی نوری دبیر ســتاد 
بودجه ۱۴۰۱ با اشــاره به نقاط قوت 
الیحه بودجــه ســال ۱۴۰۱ اظهار 
داشت: رویکردهای جدی در رابطه 
با اصالح ساختار بودجه طراحی شد 
که به دنبال بهبود شاخص های کالن 
بودجه از جمله تراز عملیاتی، خالص 
دارایی های سرمایه ای و مالی هستیم.
دبیــر ســتاد بودجــه ۱۴۰۱ 
ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه 
ســهم اعتبارات تملک دارایی های 

ســرمایه ای )عمرانــی( از بودجــه 
عمومی نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش 
۵ درصــدی دارد، گفــت: اعتبارات 
عمرانی به نسبت بودجه سال جاری 
نیــز برای ســال ۱۴۰۱ بالــغ بر ۴۳ 

درصدی رشد یافته است.
وی با اشــاره به اینکه به دنبال 
کنتــرل مصارف هزینه هــا از جمله 
رشد ســهم حقوق و دســتمزد در 
بودجه عمومی هستیم، افزود: کاهش 
۱۵ درصدی سایر اعتبارات هزینه ای، 
اصالح سیاست ارز ترجیحی و پیش 
بینی آثار جبرانــی آن در یارانه های 
تبصــره ۱۴ از دیگــر رویکردهای 

جدید است.
نوری ادامــه داد: برنامه محور 
شــدن بودجه ســال ۱۴۰۱، افزایش 

کارایــی منابع و مصــارف از طریق 
پیوند بیــن درآمدهــا و هزینه های 
دســتگاه های اجرایی و اصالحات 
صندوق های بازنشستگی در راستای 

پایداری مالی صورت می گیرد.
این مقام مسئول به مسئله تولید، 
اشــتغال و رشد اقتصادی پرداخت و 
یادآور شــد: حمایت های دولت از 
تولید و اشــتغال به واســطه تشکیل 
صندوق پیشــرفت و عدالت ایران به 
صورت ملی و استانی انجام خواهد 
شد و بدین منظور ۱۵۰ هزار میلیارد 
تومان منابع در نظر گرفته شده است.
وی ادامــه داد: اختصاص مبلغ 
۳۰ هــزار میلیــارد تومــان از محل 
واگذاری و فروش سهام شرکت های 
دولتی و فــروش اموال و افزایش به 

ســرمایه بانک های دولتی برای این 
اســت تا بانک ها بتواننــد ۳ برابر آن 
را برای حمایت از تولید و اشــتغال 

اختصاص دهند. 
حمایت از مشــارکت عمومی 
خصوصــی در اجــرای طرح های 
تملــک دارایی های ســرمایه ای با 
اختصــاص ۳۰ درصــد اعتبارات 
تملک دارایی های ســرمایه ای پیش 
بینی شــده که بــرای ایــن منظور 
صنــدوق تثبیت بورس بــه منظور 
حمایت از بازارهــای مالی به میزان 
 ۶ هــزار میلیارد تومــان راه اندازی 

می شود.
به گفته دبیر ستاد بودجه ۱۴۰۱ 
ســازمان برنامه و بودجــه مبلغ ۲۰ 
هزار میلیــارد تومان از محل فروش 

اموال وزارت جهاد کشاورزی برای 
حمایت از زیرســاخت های بخش 

کشاورزی اختصاص می یابد. 
همچنین ۳,۴۰۰ میلیارد تومان 
از بودجه عمومی برای توسعه آبیاری 
تحت فشــار و اجرای الگوی کشت 
از طریق اهرم ســازی به همراه منابع 
صندوق توســعه ملی و نظام بانکی 
و منابع شــرکت های دولتی و منابع 
نهادهای عمومی بهره گرفته خواهد 

شد.
نوری بــه برنامه های متنوع در 
الیحه بودجه ســال آینده اشاره کرد 
و ادامــه داد: واگــذاری اعتبار الزم 
برای اجرای طرح های ملی با ماهیت 
استانی به استان های مربوطه به میزان 
۶.۳ هــزار میلیارد تومان، اختصاص 
۳۲ هزار میلیارد تومان بابت استفاده 
متوازن از امکانات کشــور و توزیع 
عادالنه و رفع تبعیض و ارتقا ســطح 

مناطــق کمتر توســعه یافته و تحقق 
پیشــرفت و عدالت در اســتان ها، 
افزایش اعتبارات تأمین آب، آبرسانی 
اضطراری به شــهرها و روســتاها با 
اولویت جبــران حق آبه های قانونی 
منتقل شــده به بخش شرب به میزان 
۱۳ هــزار میلیــارد تومــان از محل 
ردیف هــای متفرقــه در نظر گرفته 

شده است.
وی حمایت از ســالمت مردم 
از محل بودجــه عمومی، مالیات بر 
ارزش افــزوده و هدفمندی یارانه ها 
به میــزان ۱۷۳ هزار میلیارد تومان را 
از دیگر برنامه دانســت و عنوان کرد: 
حمایت از واحدهای تولید و صنفی 
آسیب دیده از کرونا با کاهش ۵ واحد 
درصد از مالیات واحدهای تولیدی و 

صنفی در دستور کار قرار دارد.
دبیر ستاد بودجه ۱۴۰۱ سازمان 
برنامــه و بودجه در مورد برنامه های 

محرومیــت زدایــی بیان داشــت: 
اختصاص ۶۶ هــزار میلیارد تومان 
از محل ۳ درصــد نفت برای مناطق 
محروم در اختیار استان ها، اختصاص 
مبلغ ۵ هــزار میلیــارد تومان برای 
مسکن محرومین از محل هدفمندی 
یارانه ها، اختصاص ۳۵۶ همت برای 
کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت 
پوشــش کمیته امداد و بهزیســتی و 
مبلغ ۳۳۲ میلیــون یورو از محل بند 
ی تبصره )۱( برای محرومیت زدایی 

مناطق محروم پیش بینی شد.
این مقام مســئول بــا تاکید بر 
اینکــه در الیحه بودجه ســال آینده 
وزرا و رؤسای دستگاه های اجرایی 
و استانداران مسئولیت و جوابگویی 
بیشــتری نسبت به مســائل بودجه 
خواهند داشــت؛ به مأموریت های 
محول شــده اشــاره کــرد و گفت: 
افزایــش درآمدهای دولت از طریق 

درآمدهــای پاک )مالیــات( منجر 
به بهبود شــاخص نســبت مالیات 
 بــه تولیــد ناخالص داخلی شــده 

است.
نوری ادامه داد: گسترش عدالت 
ســرزمینی و رفع محرومیت و بهبود 
عدالــت در پرداخت هــا از طریــق 
افزایش پلکانی حقوق و معافیت های 
مالیاتــی طبقــات پاییــن حقوق و 
محدودیت ۳۷ میلیون تومانی سقف 
پرداخت ماهانه )ناخالص(، افزایش 
۳ برابری اعتبارات تملک دارایی های 
سرمایه ای استان ها با رویکرد عدالت، 
تمرکززدایــی و محرومیت زدایی، 
مالیــات بر خودروهــا و خانه های 
لوکس و برقــراری مالیات بر مناطق 
آزاد و در نهایت انضباط بخشــی به 
سیاست های حمایتی بند ه تبصره ۱۷ 
از دیگــر موارد نقاط قوت بودجه به 

حساب می آید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

آغاز تامین مالی زنجیره ای؛ تصمیمات جدید در حوزه
 رفع تعهد ارزی

خاندوزی:

دغدغه تامین مالی بنگاه های تولیدی
 برطرف می شود

گروه اقتصادی - محسن علیزاده 
در تحلیلــی از وضعیت بورس گفت: 
آنچــه توســط مدیــران و ارکان بازار 
سرمایه، وزیر اقتصاد و رئیس جمهور 
تا به امروز برای بازار ســرمایه و بورس 
وعده داده شــده، محقق نشــده است. 
هر چند رویکردهای ایشــان در ابتدای 
شروع به کار دولت و شروع به کار هیئت 
مدیره جدید خوب بوده اما تا زمانی که 
اثر خود را در بازار نشان ندهد نمی تواند 

مثمر ثمر باشد.
وی افزود: زیاد وعده های خوب 
شنیدیم. تصمیمات خوبی در شورای 
هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته شد 
و در زمان شروع به کار دولت سیزدهم از 
زبان رئیس جمهور و همچنین در زمان 
شکل گیری هیئت مدیره جدید سازمان 
بورس رویکردهای خوبی را شنیدیم اما 

اتفاقی رخ نداده است.
رئیس کمیته بازار سرمایه مجلس 
خاطر نشــان کرد: با توجه به حمایت 
هایی که دولت برای بازار ســرمایه در 
نظــر دارد می توان انتظار داشــت که 
قدری آرامش بــازار برگردد که دولت 
نمونه آن را در الیحه بودجه ۱۴۰۱ آورد. 

الزمه رسیدن به این هدف آن است که 
تمام ارکان مرتبط در بازار در وهله اول 
شناخت عمیقی از مشکالت پیدا کنند.

علیزاده توضیح داد: هیئت مدیره 
ای که چند ماه است کارش شروع شده، 
هنوز به شناخت و عمق مشکالت بازار 
سرمایه پی نبرده پس طبیعتا نمی تواند 
راهــکاری برایش تعریف کند. ضمن 
آنکه تعریف راهکار از مواردی اســت 
که باید در برنامه خود داشــته باشد. آن 
سازمان به عنوان رکن اصلی ناظر بر بازار 
سرمایه درگیر حواشی است که متأسفانه 
آن حواشــی اجازه نمی دهد کار اصلی 
اش را دنبال کند. پس اگر به همین شکل 
بخواهد ادامه پیدا کند در این دولت هم 
اتفاقات تلخ را مثل دولت قبل در بازار 
سرمایه شــاهد خواهیم بود. از طرفی 
دیگر اگر رویکردهای اعالمی براساس 
واقعیت باشند و رخ دهد، نکات مثبتی را 

برای بازار به دنبال خواهد داشت.
وی با اشــاره به افزایش شاخص 
بورس در چند روز گذشــته گفت: اگر 
شاخص بورس از سقف یک میلیون و 
۴۰۰ بگذرد شاید بتوان تأثیرات مثبت 
تری را در بازار ســرمایه شــاهد باشیم 

چون این سقف مقاومی است.
بازار ســرمایه بــه تزریق 

اعتماد نیاز دارد
عضــو ناظر مجلس در شــورای 
عالی بــورس با تأکید بر لــزوم ایجاد 
اعتمادسازی در بازار سرمایه گفت: بازار 
سرمایه قبل از هر چیزی به تزریق اعتماد 
نیاز دارد. دولت در تالش است با تزریق 
نقدینگی به صندوق تثبیت بازار آرامش 
ایجاد کند. این آرامش در صورتی ایجاد 
می شــود که قبــل از هر چیزی اعتماد 
به بازار تزریق شــود. به همین منظور 

به دنبال آن هســتند که سایر بازارهای 
موازی با بازار سرمایه را ناامن یا محدود 
کنند. نمونه آن بازار رمزارزهاســت که 
خیلی از مردم در این بازار پر ریســک 

سرمایه گذاری انجام داده اند.
علیــزاده اضافه کــرد: البته ما با 
محدودسازی مخالفیم و می گوییم باید 

بازار رمزارزها هم ساماندهی شود.
وی ادامــه داد: یکی از مهمترین 
عوامــل کمک به بازار ســرمایه عالوه 
بــر تزریق اعتماد نظارت دقیق و عمیق 
بر بازار ســرمایه است. شاید در گذشته 

ســازمان بورس برای هر ۱۰ ســهم به 
یک ناظر نیاز داشت اما امروز برای هر 
ســهم حتی شاید به ۱۰ ناظر نیاز دارد تا 
بتواند آن را کنترل کند. متأسفانه برخی 
از سهامداران بزرگ ما در بازار راه های 
فرار نظارت ها را متوجه شــده و از این 
نظارت ها شــانه خالی کرده که همین 
باعث سلب آســایش در بازار سرمایه 

می شود.
مالیات بر عایدی ســرمایه 

اثری بر بازار سرمایه ندارد
این عضو کمیســیون اقتصادی 

مجلس درباره احتمال تأثیر قانونی شدن 
مالیات بر عایدی سرمایه بر بازار بورس 
گفــت:  ما زمانی که طــرح مالیات بر 

عایدی سرمایه را در کمیسیون اقتصادی 
دنبال کردیم تأکید بر این شــد که این 
طرح بدون تسری بر بازار سرمایه باشد 

لذا بازار سرمایه مستثنا شد. مطمئنا این 
طرح نمی تواند اثر منفی در بازار سرمایه 

داشته باشد.

سازمان بورس درگیر حواشی است؛

تزریق اعتماد مهمترین نیاز بازار 
سرمایه است

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با اشاره به حمایت های مد نظر دولت در بودجه ۱۴۰۱ برای ایجاد آرامش
 در بازار سرمایه در عین حال گفت: در حال حاضر سازمان بورس درگیر حواشی است که اگر کار به همین منوال ادامه 

پیدا کند اتفاقات تلخی را در بازار سرمایه همچون دولت سابق شاهد خواهیم بود.

زیاد وعده های خوب شنیدیم. تصمیمات خوبی در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته 
شد و در زمان شروع به کار دولت سیزدهم از زبان رئیس جمهور و همچنین در زمان شکل گیری 
هیئت مدیره جدید سازمان بورس رویکردهای خوبی را شنیدیم اما اتفاقی رخ نداده است.

گــروه اقتصــادی -  ارزش  
صندوق های ســرمایه گذاری قابل 
معاملــه یا همان ETF ها تحت تاثیر 
نوسانات بازار همچنان نزولی است 
و درحالی که دارایکم حدودا با قیمت 
روز عرضه معامله می شود، پاالیشی 
یکــم هنوز هم زیر قیمت روز عرضه 
درحال معامله اســت و با اینکه وعده 
بازارگردان برای این دو صندوق داده 
شده بود، هنوز هم سهامداران شاهد 
از بین رفتن سرمایه های خود در این 
دو صندوق بی بازارگردان هســتند! 
سال گذشــته و درحالی که شاخص 
کل بورس برای گذر از مرز دو میلیون 
واحد کمین کــرده بود، وعده عرضه 
 ETF ســه صندوق دولتی در قالب
از ســوی دولتمردان داده و قرار شد 
صندوق نخســت بانکی و بیمه ای، 
صندوق دوم پاالیشی و صندوق سوم 

خودرویی و فلزی باشــد. دولت بنا 
داشت باقیمانده سهم خود در برخی 
بانک ها، بیمه ها، پاالیشگاه ها، شرکت 
هــای خودرویی و فوالدی را در بازار 
عرضه و از این طریق ســهام خود را 
به مــردم واگذار کند. این صندوق ها 
با ۲۰ تــا ۳۰ درصد تخفیف به مردم 
واگذار شد و هر ایرانی دارای کد ملی 

می توانست خریدار آن ها باشد.
دارایکم، در مرز زیان!

بر این اساس، صندوق اول با نام 
دارا یکم در اوایل تابستان سال گذشته 
عرضه و در ســوم تیرماه قابل معامله 
شــد. در واقع وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی از طریق ایــن واگذاری، 
بــه نمایندگی از دولــت جمهوری 
اسالمی ایران، باقیمانده سهام خود در 

بانک های ملت، تجارت و صادرات 
ایــران و بیمه های البرز و اتکایی امین 
را واگــذار کــرد. در پذیره نویســی 
صندوق دارایکم بیش از چهار میلیون 
نفر مشــارکت کردند. صندوقی که 
هم راســتا با روزهای صعودی بازار 
سرمایه، بازدهی چشمگیری داشت 
و تا ۲۰۰ درصد ســود هم پیش رفت. 
ســوددهی دارایکم بــه گونه ای بود 
که حتی با وجود ســقوط چشمگیر 
شــاخص کل بــورس از دو میلیون 
واحد به کمتر از یک میلیون واحد، این 
صندوق همچنان در سود قرار داشت.

درحال حاضر و تا زمان نگارش 
ایــن گزارش، دارایکــم با قیمت ۱۱ 
هزار تومان درحال معامله اســت که 
تنهــا هزار تومان از قیمت روز عرضه 

باالتر است.
پاالیشی یکم سودندیده!

مسیر سوددهی پاالیشی یکم از 
همان ابتدا  کامال از دارایکم جدا شد. 
پاالیشی یکم باقی مانده سهام دولت 
در چهار پاالیشــگاه تهــران، تبریز، 
اصفهان و بندرعباس بود که عرضه آن 
با اختالف بین وزارت نفت و وزارت 
اقتصاد کلید خــورد و بهانه ای برای 
ریزش بازار شد! این صندوق عرضه 
شــد اما عرضه آن همزمان با ریزش 
بازار بود. هــر واحد این صندوق نیز 
در روز عرضــه ۱۰ هزار تومان قیمت 
داشــت اما در روزهای ریزشی بازار 
بــه ۵۰۰۰ تومان، یعنی نصف قیمت 
روز عرضه نیز رسید. درحال حاضر 
و تا زمان نــگارش این گزارش،  نیز 

این صندوق با قیمــت ۷۰۰۰ تومان 
معامله می شــود که ۳۰۰۰ تومان زیر 
قیمــت روز عرضه اســت. جالب 
است که وعده های مسئوالن درمورد 
ساماندهی وضعیت این دو صندوق ید 
طوالیی دارد! به طوریکه محمدعلی 
دهقان دهنوی، رئیس ســابق سازمان 
بــورس و اوراق بهــادار بارها اعالم 
کرده بود که سهم های دولتی نیز باید 
دارای بازارگردان باشــند و دولت نیز 
مانند هر ناشــر دیگری باید از سهم 
خود حمایت کند. حتی در زمانی که 
دهقان سکان دار سازمان بود،  قرار شد 
سهم جدید پاالیشی یکم یا سهم های 
دیگر به ســهام داران ETF هبه شود 
که این اتفاق هرگز رخ نداد. اخیرا نیز 
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و 

اوراق بهادار از رایزنی برای تخصیص 
منابعی برای بازارگردانی صندوق های 
ســرمایه گذاری قابل معامله یا همان 
ETF ها )پاالیشــی یکم و دارایکم( 
خبر داده و اعــالم کرده بود که برای 
تخصیــص منابعی در حــال رایزنی 
هســتیم تا این منابع تجهیز شوند که 
مدیر صندوق بتواند بازارگردانی این 
صندوق ها را انجام دهد. نکته جالب 
در این راســتا این است که سیاست 
سازمان بورس از حدود دو سال قبل 
این است که همه سهم ها بازارگردان 
داشــته باشند اما این موضوع درمورد 
ســهام دولت صدق نکرد و با وجود 
اینکــه وعده آن در بــازه های زمانی 
متفاوت از ســوی مسئوالن داده شد، 
هنوز هم سهامداران شاهد از بین رفتن 
سرمایه های خود در این دو صندوق 

هستند.

سرمایه های مردم از دست رفت، خبری از بازارگردان نیست!؟

گروه اقتصادی -حدود ۸۰ میلیارد تومان ســکه های گلدکوئســت از 
ســال ها پیش هنوز تعیین تکلیف نشــده و در اختیار ســازمان اموال تملیکی 

قرار دارد.
در جریــان تعیین تکلیف کاالهای موجود در ســازمان اموال تملیکی، 
اخیرا طی بازدید معاون دادستان تهران از انبارهای این سازمان موضوع تعیین 
تکلیف ۸۰ میلیارد تومان ســکه گلدکوئست که از حدود ۱۵ سال پیش مانده 

است مورد تاکید قرار گرفت.
 اینکه جریان این سکه ها چیست، میر معینی - معاون فروش و بهره وری 

سازمان اموال تملیکی- درباره آن به ایسنا توضیح داد. 
وی با اشــاره به اینکه هر کاالیی که به سازمان اموال تملیکی اعالم شود، 
فروش آن منوط به دســتور قضایی است گفت که سکه های گلدکوئست هم 
مربوط به سنوات گذشته بوده و پرونده طوالنی مدت قضایی دارد، از این رو 
هر زمان که پرونده های آن تعیین تکلیف و حکم صادر شــود، سازمان اموال 

تملیکی آن را اجرایی خواهد کرد. 
این مقام مســئول در ســازمان اموال تملیکی با اعالم اینکه ســکه های 
گلدکوئست در حال حاضر در اختیار این سازمان قرار دارد، افزود: اما تاکنون 
حکمــی در مورد نحوه تعیین تکلیف آن صادر نشــده اســت، این در حالی 
اســت که نحوه فروش نیز باید از ســوی قضایی اعالم و مشــخص شود که 
 این ســکه ها قرار اســت در حالت اولیه واگذار و یا اینکه به حالتی دیگر تغییر 

کند. 
میرمعینی در مورد احتمال واگذاری سکه های گلدکوئست به عموم مردم 
نیز یادآور شد که این سکه ها ارزش موزه ای دارند و اینکه به چه نحوی واگذار 
شــود، منوط به حکم صادره از قوه قضائیه اســت. گفتنی است که سکه های 
گلدکوئســت مربوط به دوران فعالیت شــرکت های هرمی قبل از دهه ۹۰ در 
ایران است که این شرکت ها سکه های طال که نقش و نگار متفاوتی داشتند را 

در جریان فعالیت به خریداران تحویل می دادند.

گروه اقتصادی -اجتهادی گفت: مزایده الکترونیکی اموال تملیکی از ۶ 
دی شــروع شــده و بازدید از آن تا ۱۲ دی ادامه دارد و در ۱۴ دی رمز گشایی 

انجام می شود.
اجتهادی مدیرعامل ســازمان اموال تملیکی بــا بیان اینکه اولین مرحله 
عملیاتی واقعی حراج الکترونیکی اموال تملیکی از امروز به صورت آزمایشی 
آغاز شده و تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت، گفت: بعد از ایجاد سامانه 

مربوطه، یکسری مجوزها و شیوه نامه ها تدوین و تصویب شد.
او گفــت: در حال حاضر فقط معامــالت محدودی را میتوان بارگذاری 
کرد، زیرا هنوز مجوزهای الزم برای برگزاری گســترده تر اخذ نشده است و 
معامالتی که در این حراج صورت می گیرد، بیشــتر کاالهای مصرفی موجود، 

معموال نیاز خانوار و بازار است.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: مزایده الکترونیکی اموال تملیکی 
از ۶ دی شــروع شــده و بازدید از آن تا ۱۲ دی  ادامه دارد و در ۱۴ دی رمز 
 گشــایی می شــود که تاریخ ۱۴ دی فرصت مناســبی برای  اقدامات تجاری 

است.
او گفــت: در حراج الکترونیکی بازدید حضوری فراهم اســت اما چون 
تصویر کاال در ســایت وجــود دارد، افراد می توانند کاال را مشــاهده کنند و 
اظهار نظر کنند.اجتهادی در پاســخ به این پرســش که، تا به حال چه میزان از 
این حراج الکترونیکی بازدید شــده اســت؟ گفت: هم اکنون حدود ۲۰۰ نفر 

پیشنهاد  داشته اند.
او گفت: ســاعت بازدید از حراج الکترونیکی اموال تملیکی از ســاعت 
۹ صبــح تا ســاعت ۱۹ عصر ادامــه دارد و الزم به ذکر اســت که باید کیف 

الکترونیکی افراد ۲۰ درصد قیمت محصول شارژ شده باشد.

ماجرای دپوی ۸۰ میلیاردی سکه های 
گلدکوئست

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی خبر داد؛

عرضه محصوالت مورد نیاز خانوار و بازار 
در حراج الکترونیکی اموال تملیکی

برنامه های دولت برای کاهش فقر مطلق در سال آینده اعالم شد
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