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بانک و بیمه
چهارشنبه  26شهریور  1399شماره 818

اخبار بانک

سید محمد آسوده ،دکتر محمد رضایی و دکتر علی
جباری با رای اعضای ش��ورای عمومی س��ندیکای
بیم��ه گران ایران بعن��وان اعضای کمیته انضباطی
س��ندیکا انتخاب ش��دند .به گزارش روابط عمومی
س��ندیکای بیمه گران ایران ،با ابالغ دس��تورالعمل
اجرایتبصرهیکماده 12اساسنامهجدیدسندیکای
بیمه گران ایران از سوی بیمه مرکزی ،سه نفر عضو
انتخابی کمیته هفت نفره انضباطی سندیکا نیز با رای
اعضای شورای عمومی مشخص شدند .بر اساس
این گزارش آقایان آس��وده ،رضایی و جباری با نظر
شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران بعنوان
اعضای کمیته انضباطی س��ندیکا انتخاب ش��دند.
گفتنی است بر اساس تبصره یک ماده  12اساسنامه
سندیکایبیمهگرانایراننحوهرسیدگیبهتخلفات
و اتخ��اذ تصمیم درخص��وص اقدامات انضباطی به
موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت سه
ماه پس از تاریخ ابالغ این اساسنامه ،توسط سندیکا
تهیه و به تایید بیمه مرکزی می رسد.

دلفراز :مدیریت دانش
در صنعت بیمه باید نهادینه شود

مدیرعامل بیمه ملت با بیان اهمیت آموزش منابع
انس��انی و توجه به امر آموزش کارکنان در صنعت
بیم��ه گف��ت :آزمون جامع عمومی با هدف افزایش
دانش عمومی و تخصصی کارکنان ش��رکت بیمه
ملت و ایجاد ش��اخصهایی برای رتبهبندی شغلی
برگزار ش��د .به گزارش روابط عمومی ،دکتر دلفراز
ب��ا تاکید بر اهمی��ت بهروز بودن دانش و اطالعات
کارکن��ان و اش��راف ب��ه قوانی��ن و مق��ررات بیمه،
ارتقای س��طح آگاه��ی علمی و دانش تخصصی را
مهم دانست و افزود :نخبهپروری و مدیریت دانش
از جمله عوامل کلیدی در میزان رش��د و پیش��رفت
ش��رکت است بنابراین میکوش��یم کارکنان بیمه
مل��ت را ب��ه لحاظ دانش و اطالعات به عنوان نخبه
پرورش دهیم .وی با اش��اره به اینکه آزمون جامع
عمومی برای اولین بار در صنعت بیمه ،در بیمه ملت
برگزار شد؛ بیان کرد :مدیریت دانش در صنعت بیمه
باید نهادینه ش��ود و با برگزاری چنین آزمونهایی
کارکن��ان میتوانند اطالعات و دانش ش��غلی خود
را محک بزنند.

خــبرویـژه

انتخاب اعضای کمیته انضباطی
سندیکای بیمه گران ایران

پرداختتسهیالت
قرض الحسنه به
فرهنگیان

به منظور بس��ط و گس��ترش س��نت پس��ندیده قرض الحس��نه تعداد  13223فقره تس��هیالت به کارکنان آموزش پرورش پرداخت ش��د .به گزارش روابط عمومی موسس��ه اعتباری ملل به پاس
زحمات فرهنگیان عزیز در سراس��ر کش��ور و بر اس��اس تفاهم نامه منعقده بین موسس��ه اعتباری ملل و وزارت آموزش و پرورش تاکنون تعداد  13223فقره تس��هیالت قرض الحس��نه به این
عزیزان پرداخت گردیده که مبلغ تسهیالت پرداختی برای هر نفر  54میلیون ریال بوده است .این گزارش می افزاید طبق تفاهم نامه منعقده در نظر است تا آبان ماه سال جاری به  20هزار
نفر از کارکنان وزارت آموزش و پرورش این تسهیالت پرداخت گردد`.

رییس کل بیمه مرکزی:

ارتباط صنعت بیمه با پدافند غیرعامل بسیار عمیق و پایدار است
گروهبانکوبیمه:نسبتصنعتبیمهوخدمات
پدافند غیرعامل ارتباطی با مقوله مش��تری و
خری��دار ن��دارد چرا که صنع��ت بیمه به نوعی
خود را از شرکای اقتصادی و اجتماعی پدافند
غیرعامل می داند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین
المللبیمهمرکزی،دکترغالمرضاسلیمانیدر
دیداربارییسدانشگاهمالکاشتر،ضمناعالم
این مطلب افزود :اگر ریس��ک های موجود از
حداقل های امنیت و استاندارد کافی برخوردار
نباش��ند قابلیت پوش��ش بیمه ای ندارند زیرا
ماموریت اصلی صنعت بیمه ،مدیریت ریسک
به ش��مار می رود.ریی��س کل بیمه مرکزی با
برشمردن برخی از وجوه مشترک صنعت بیمه
و موض��وع پدافند غیرعامل به اهمیت تعمیق
روابط دو مجموعه اش��اره کرد و اظهار داشت:
همکاری در حوزه های کنترلی و زیرس��اختی
بای��د دقی��ق ت��ر ،عمیق تر و علمی تر باش��د و

صنعتبیمهآمادگیخودرابرایانسجامامنیت
اقتصادی کشور اعالم می کند .دکتر سلیمانی
از صنعت بیمه به عنوان متولی اصلی مدیریت
ریس��ک یاد کرد و گفت :تعیین اس��تانداردها و
شاخص سازی از ظرفیت های صنعت بیمه به
شمار می رود و در صورت توجه علمی به این

مساله می توانیم الگویی درخشان برای سایر
کشورهای جهان نیز ارائه کنیم .وی افزود :در
حال حاضر سیاست صنعت بیمه بیش از فرایند
صدور بیمه نامه تا پرداخت خسارت بر کاهش
خس��ارات و مدیری��ت ریس��ک ،برنامه ریزی
ش��ده و امیدواریم در آینده مرکز ملی مدیریت

رییسهیاتمدیرهبانککشاورزی:

به واسطه عقود اسالمی ساالنه در بانک کشاورزی به بیش از 1.5میلیون نفر تسهیالت در امر تولید ارائه می دهیم

رییس هیات مدیره بانک کشاورزی :به واسطه عقود اسالمی ساالنه
در بانک کش��اورزی به بیش از  1.5میلیون نفر تس��هیالت در امر
تولید ارائه می دهیم مراس��م تکریم و معارفه مدیر س��ابق و جدید
ش��عب بانک کش��اورزی استان خوزستان با حضور دکتر داور ماهی
کار رئیس هیات مدیره بانک ،جمعی از مس��ئوالن محلی  ،مدیران
شبکه بانکی و رؤسای شعب این بانک روز دوشنبه  24شهریورماه
برگزار شد .به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی
در اس��تان خوزس��تان در این مراس��م دکتر ماهی کار با تس��لیت روز

شهادت حضرت امام زین العابدین ( ع ) و گرامیداشت هفته بانکداری
گفت :قانون عملیات بانکداری بدون ربا ،بستر الزم را برای اعتالی
بانک ها در بعد از انقالب شکوهمند اسالمی فراهم و مسیر خدمت
رسانی به مشتریان را تسهیل کرد  .رئیس هیات مدیره بانک افزود:
دوره آزمایشی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا ابتدا در بانک
کش��اورزی صورت گرفت و در ادامه به س��ایر بانک ها تس��ری داده
ش��د و امروز افتخار می کنیم که به واس��طه عقود اس�لامی ،ساالنه
در این بانک به بیش از  1.5میلیون نفر تسهیالت در امر تولید ارائه

اقتصاد اجتماعی
وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد؛

دانشآموزانباعالئم سرماخوردگیبهمدرسهنیایند

گ�روه اقتص�اد اجتماعی :رئیس س��تاد مقابل��ه با کرونا در
کالنش��هر ته��ران از افزایش آمار مبتالی��ان به کرونا در
اس��تان تهران خبر داد و گفت :ورود موج س��وم کرونا در
اس��تان تهران بس��یار زودتر از سایر استانها شکل خواهد
گرفت .به گزارش«اسکناس» به نقل ازفارس«،علیرضا

درگذشتند.حاجیمیرزاییبااشارهبهاینکهمعلمانهم
مانند سایر افراد جامعه ممکن است هر جایی به کرونا
مبتال ش��وند ،گفت :همانطور که ممکن است افرادی
کهبراثرکرونادرگذش��تهاند؛کارمند،کارگروکاس��ب
باشند ،امکان دارد ،معلم هم باشند ،اما گزارشی نداریم
مبنیبراینکهبازگشاییمدارستاثیریدرشیوعکرونا
داشتهیاحادثهایبخاطربازگشاییهااتفاقافتادهباشد.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که یک
س��ریپروتکلبهمدارسابالغش��دتادانشآموزانی

خانوادههایی که در میان اعضای خانوادهشان شخص
مبتال یا مش��کوک به کووید ۱۹دارند ،تا س��ه هفته به
مدرسه نیایند ،اما بعضا با ما تماسهایی از سوی برخی
معلمان گرفته شده و گالیه دارند که چرا دانشآموزان
که خود و برخی اعضای خانوادهش��ان مش��کوک به
بیماریهستند،بهمدرسهمیآیند؟گفت:بلههمینطور
است ،نباید کسی که اینگونه شرایطی دارد به مدرسه
بیاید .وی تاکید کرد :ما هم به خانوادهها اطالع دادیم و
همدرگفتوگوهایتلویزیونیاعالمکردیم،همچنین
از طریق انجمن اولیا و مربیان و مدیران مدارس اطالع
رسانیشدتاکسیکهدرمیاناعضایخانوادهاش،فرد
مبتال به کووید  ۱۹وجود دارد تا زمانی که از صحت و
سالمتیآناطمینانپیدانکردهونتایجآزمایشاومنفی
نشده،نبایدبهمدرسهبیایند.حاجیمیرزاییخاطرنشان
کرد :کسی که عالئمی دارد و نشان میدهد ،ممکن
است کرونا یا حتی سرماخوردگی باشد ،گفته شده که
بهمدرسهنیایند.

شروع موج سوم کرونا در تهران
زالی»با اشاره به ضرورت اعمال قوانین دورکاری کارکنان
ادارات با هدف کنترل پاندمی کرونا در تهران ،اظهار کرد:
استمرار دورکاری کارکنان میتواند از افزایش شیوع کرونا
پیش��گیری کن��د .وی با تأکید ب��ر افزایش آمار مبتالیان،
بستری شدگان و فوتیهای با تشخیص کرونا در مقایسه با

هفتههای قبل ،ضرورت اعمال محدویتها را خواستار شد
و افزود :دورکاری کارکنان ادارات عالوه بر کاهش حضور
کارمندان از تولید س��فرهای درون ش��هری و افزایش بار
ترافیک میکاهد؛ بنابراین کماکان پیشنهاد ستاد عملیات
مقابله با کرونا ،استمرار محدودیت در ترددهاست.

اصالحساختاراقتصادجایگزینمذاکرهباآمریکا
ادامه از صفحه یک


...معتقدم اگر میخواهیم اهرم تحریم و فشار اقتصادی
را از دس��ت رییس جمهور بعدی آمریکا خارج کنیم باید
در داخل کشور اصالحاتی اقتصادی انجام شود.در هیچ
کجای دنیا این گونه نیست که ارزش و قدرت پول ملی
یک کشور در مدت زمانی بسیار کوتاه کاهش یابد و این
جفاس��ت که فقط بگوییم دولتها در این زمینه وظیفه
دارن��د در حال��ی که تمامی بخشهای نظام از قوه مقننه
و قضایی��ه ت��ا نهادها و ارگانهای غیردولتی در این روند
دخیل هستند.اگر واقعا میخواهیم رییس جمهور آمریکا
جدای از اینکه ترامپ باشد یا بایدن تاثیری بر سونوشت
کشورماننداشتهباشند،اینگونهکهبایکامضاوضعیت
اقتص��ادیکش��ورراتغییرده��د،اصالحاتاقتصادیرا

در اولوی��ت خ��ود قرار دهی��م و این باید برنامه هر دولتی
که در آینده در ایران روی کار میآید باش��د.در رابطه با
موضوع مذاکره آمریکا با ایران که ترامپ وعده آن را بعد
از انتخابش داده است باید گفت ترامپ برای آن صحبت
از مذاکره میکند چون مساله مذاکره وجههای مثبت از
افراد و کشورها به دنیا ارایه میکند و هر کس که در دنیای
امروز حرف از مذاکره میزند به نوعی سعی دارد تا چهره
خود را مثبت نش��ان دهد اما ما در عمل ش��اهد بودیم که
آمریکاباکرهشمالیچهکرد.درمذاکرهاصلبربدهبستان
است اما آمریکا میگوید آنچه که او میخواهد باید انجام
شود و این نوعی دیکته کردن مواضع و خواستههاست.
آمریکا مذاکره را برای مذاکره کردن میخواهد و از سویی
س��عی دارد به دنیا بقبوالند که باالخره ایران را پای میز

داده و اعتبارات مورد نیاز بخش کشاورزی را در مسیر رشد و توسعه
اقتص��ادی فراه��م می کنی��م .ماهی کار در ادامه با اظهار اینکه پس
از گذش��ت قریب به چهار دهه فعالیت در عرصه بانکداری توانس��ته
ایم تجهیزمنابع و تدارک نقدینگی برای تامین مالی تولید را به نحو
احسن انجام دهیم گفت :با ارائه ابزارهای نوین مبتنی بر فناوری جدید
نیز بر اطمینان مش��تریان به این بانک افزوده ش��ده و با اتکاء به این
اعتماد  45.5میلیون انواع حساب در شعب این بانک افتتاح و 15.5
میلیون فقره انواع کارت برای مشتریان صادر شده است.

رتبه اول بانک سینا از لحاظ کمترین
میزان چک های عودتی در نظام بانکی

بانک سینا با اجرای سیاست های فرایندی و کنترلی
مناس��ب در بخش چک های عهده ،حائز رتبه برتر
در بی��ن بان��ک های گروه خ��ود طی ماه های پایانی
سال گذشته و نیز سال جاری شده است .به گزارش
روابط عمومی بانک سینا ،بر اساس گزارش اداره کل
معامالت ریالی بانک مرکزی از وضعیت بانک های
عضو چکاوک به لحاظ میزان چک های عهده  ،این
بانک در  5ماهه مهر تا بهمن  98حائز رتبه اول در بین
بانک های گروه بوده است.طبق اینگزارش،در حالی
کهبانکسینادرماههایاسفند 98وفروردین 99رتبه
دوم و اردیبهشت  99رتبه سوم را کسب نموده اما در
ماه های خرداد و تیر  99با تالش همکاران و اجرای
سیاست های کنترلی مناسب ،مجددا به جایگاه اصلی
خودیعنیرتبهاولبازگش��تهاس��ت.گفتنیاستاین
بانک در خرداد و تیر  99رتبه اول در کل شبکه بانکی
از لحاظ کمترین میزان چک های عودتی را نیز دارا
بوده است .چک عودتی به چکی اطالق میشود که
درهنگامارائهبانکبرایوصولبهدالیلیکهصاحب
حساب در آن نقش ندارد قابل پرداخت نیست.

اهداییبانکرفاهکارگرانبهآستان
مقدسحضرتفاطمهمعصومه(س)

در راس��تای ایفای مس��ئولیت های اجتماعی و در
اقدامی خداپسندانه ،بانک رفاه کارگران دو دستگاه
کف ش��وی خودرویی به آس��تان مقدس حضرت
فاطم��ه معصوم��ه (س) اهدا کرد .به گزارش روابط
عموم��ی بان��ک رفاه کارگران ،ب��ه منظور خدمات
رسانی شایسته به زائران حرم مطهر فاطمه معصومه
(س) ،در مراس��می با حضور مس��ئوالن بانک رفاه
اس��تان قم و خادمان حرم مطهر ،دو دس��تگاه کف
شوی خودرویی به این آستان اهدا شد

آسیب های دخالت دولت در بازار سرمایه
ادامه از صفحه یک


گ�روهاقتص�اداجتماع�ی:وزیرآم��وزشوپرورشدر
واکنشبهحضورافرادمش��کوکبهکرونادرمدرس��ه
گفت :به خانوادهها اطالع دادیم ،اگر کس��ی در میان
اعضای خانوادهاش مبتال به کووید  19ش��ده تا وقتی
که از صحت و سالمتی او اطمینان پیدا نکرده ،نباید به
مدرسهبیایند.بهگزارش«اسکناس»«،محسنحاجی
میرزایی»در گفتوگو با ایلنا ،در واکنش به خبر ابتالی
دومعلمیکیازمدارسشاهددرتهرانبهبیماریکرونا
و فوت یک معلم دیگر در گچساران بر اثر این بیماری
گفت :قطعا اینطور نبوده و این خبرها ،خبرهای دقیقی
نیست.طبقپیگیریهایماایناخباردرستنبود،زیرا
هنوز یک هفته از بازگش��ایی مدارس نمیگذرد .وی
ادامه داد :بازگشایی مدارس به صورت نیمهحضوری
انجامش��دهاس��ت.ممکناستیکشخصکهمعلم
هم هست ،در گذشته کرونا گرفته و فوت کرده باشد.
طی ماههای گذشته شاید چنین بوده و معلمانی بودند
که مانند سایر افراد جامعه مبتال به کویید  ۱۹شدند و

ریس��ک با راهبری صنعت بیمه تاسیس شود.
رییس شورای عالی بیمه با قدردانی از اقدامات
صورتگرفتهدرصنعتبیمهبامحوریتپدافند
غیرعامل ،خواستار ارتباط عمیق تر و پایدارتر
دس��تگاه های مرتبط در این حوزه ش��د .دکتر
سلیمانی بر ضرورت بومی سازی شاخص های
پدافن��دغیرعام��لدرصنعتبیمهتاکید کردو
افزود :نگاه نهادناظر و ش��رکت های بیمه در
راس��تای پوش��ش های فراگیر -به خصوص
تاس��یس صندوق بیمه های حوادث همگانی
از دغدغه این صنعت نسبت به اهداف و آرمان
های پدافند غیرعامل حکایت دارد .شایان ذکر
است در این دیدار رییس دانشگاه مالک اشتر
با تقدیر از اعتماد بیمه مرکزی برای همکاری
های مش��ترک ،ابراز امی��دواری کرد در حوزه
های کاهش ریس��ک و تقویت ضریب امنیت
زیرس��اخت های کش��ور ،اقدامات موثرتری
صورت بگیرد.

اخبار بانک

مذاکره آورد.ایران اگر ببیند آمریکا حاضر است تغییر رویه
دهد مثل اوباما که غنی سازی را برای ایران به رسمیت
شناخت آنوقت انعطاف نشان خواهد داد ،همان طور که
میدانیم اوباما بعد از سالها لجاجت باالخره پذیرفت که
غنیسازی را برای ایران به رسمیت شناسد و فهمید که
قادر نیست آن را از دست ایران خارج کند و قبل از دولت
روحانی مذاکرات در مسقط عمان شروع شده بود و ادامه
آن در دولت آقای روحانی پیگیری شد که به برجام ختم
شد .االن هم ترامپ اگر تغییر روش دهد حتما مسئوالن
ایران با او مذاکره می کنند اما می دانیم که ترامپ دنبال
تغییر رویه نیست و بعضا سعی دارد حرف خود را به کرسی
بنشاند که این مساله موجب می شود هیچ وقت مذاکره
و تعاملی بین دو طرف شکل نگیرد.

...نرخ س��ودحقیقی خیلی منفی باعث س��رعت تبدیل شبه
پول به پول شده و افزایش قیمت در بازارهای مختلف را به
همراه داشته است .از سوی دیگر ،بانک مرکزی برای اینکه
بتواند بازار ارز را مدیریت کرده و پولشویی را محدود کند،
مق��ررات وی��ژهای را بر تراکنشهای بانکی اعمال کرد که
این عامل باعث شد که عم ً
ال منابع پولی از سایر بازارها به
بازارسرمایهمنتقلشود؛متعاقب ًا،تقاضایسهامافزایشقابل
توجهییافت.درحالیکهبهواسطهبرخیایراداتساختاری
مثل درصد پایین شناوری سهام ،سمت عرضه امکان پاسخ
به این افزایش تقاضا را نداش��ت و بازار دچار کمبود دارایی
( )Asset Shortageش��د .وجود برخی مقررات زائد دیگر
مانند حجم مبنا یا محدودیت دامنه نوسان قیمت هم باعث
شد که بازار نتواند در بازه زمانی کوتاهی قیمتهای نسبی را
متناسببااینهجوممنابعتصحیحکندوتخلیهفشارتقاضا،
در بازه زمانی طوالنیتری انجام ش��ود .زمان بر بودن این
فرایند نیز باعث شد بازدهی بازار سهام برای مدتی طوالنی
زیاد باشد و توجه بسیاری از فعاالن اقتصادی و مردمی که
سالهای سال به این بازار بی توجه بودند ،جلب شود .برخی
از مردم هم برای پوشش ریسک منابع خود در مقابل تورم
به این بازار سرازیر شدند و عم ً
ال چرخه خودفزاینده ای را بر
رویقیمتسهمهای مختلف (فارغ ازوضعیت بنیادی آنها)
شکل گرفت .البته بخشی از اقبال مردم به بازار سهام هم
به این دلیل بود که این بازار در سالهای قبل ارزشگذاری
پایینی بر روی س��هام داش��ت -به نحوی که با فروش یک
کوچه در الهیه تهران ،کل سهام بازار را میتوانستیم جمع
کنی��م-البت��همیزاناهمیتای��نعاملراهنوزنمیتوانیم
دقیق بگوییم چراکه نرخ بهره واقعی خیلی منفی بود و باید
این دو اثر از هم تفکیک شوند.در خصوص وضعیت فعلی
هم شاید بتوان گفت که بخشی از این وضعیت به واسطه
اش��تباهاتسیاس��تگذاروسلباعتمادمردماستوبخشی
هم به اصالح بازار مربوط میشود .البته برای قضاوت قطعی
باید ابتدا اصالحات س��اختاری الزم در بازار را اعمال نموده
و س��پس به بازار اجازه دهیم که خودش به تعادل برس��د.
رشد دوباره بازار یا تداوم روند نزولی شاخص کام ً
ال به نحوه
سیاستگذاری دولت بستگی دارد .اگر دولت ،سیاستگذاری
و نحوه مداخله خود را به شیوه صحیحی انجام دهد ،بازار به
نحوی کارا قیمتهای نسبی را اصالح خواهد کرد و متعاقب ًا
تفکیکسهامارزندهازسهامغیرارزندهصورتخواهدگرفت.
مداخالت پولی و مداخالتی که جریان طبیعی بازار را مختل

میکند .اگر دولت بخواهد ولو با عناوینی مانند حمایت ،به
حقوقیها برای خرید و جمع کردن صفهای فروش فشار
بیاورد یا منابعی بیرون از بازار به آن تزریق کند ،این کار سم
مهلکی هم برای بورس و هم برای کل اقتصاد خواهد بود.
ضمن اینکه ممکن است باعث شود سهام و شاخص بیش
از آنچه که در تعادل میریخت ،بریزد.اگر دولت حقوقیها را
مجبور کند ،ممکن است شاخص در کوتاه مدت نریزد ،ولی
حقوقیها در بلندمدت ترغیب خواهند ش��د که از این بازار
فرار کند .نهایت ًا اینکه ،مداخله اشتباه دولت به سرعت منجر
به افزایش قیمت در بازارهای ارز ،طال و سایر بازارهایی که
مقصد منابع خارج شده اشخاص حقیقی از بورس هستند،
خواهد شد.صحبتهای ما به این معنا نیست که دولت هیچ
کارینکن��د؛تاکن��وننحوهمواجههدولتبابازارقابلدفاع
نبودهوحتم ًابایدایناصالحشود،یکسریکارهاییرابههیچ
وجهنبایدانجامدهد.دریادداشتچهارنفرهایکههفتهپیش
منتشر شد نیز گفتیم که دولت نباید منابعی را به بازار تزریق
کندکهسمتتقاضاراباالنگاهداردتاقیمتهاباالبماند.این
عوارض جدی برای سایر بخشهای اقتصادی دارد و حتم ًا
کسانی که سهام خود را میفروشند ،حقیقیها خواهند بود و
منابعآنهاواردبازارهایموازیمیشودواثراتنامطلوبدارد؛
بههمینخاطربهدولتتوصیهنمیشودکهشاخصرابهزور
تزریق منابع باال نگاه دارد .االن دولت کسری بودجه عجیب
و غریبی دارد که بالغ بر  ۲۵۰هزار میلیارد تومان تخمین زده
میشود و خبر به شدت بد این است که بخش قابل توجهی
از آن را میخواهد پولی کند یعنی از طریق تسعیر ارز تأمین
کند که این خبر خوبی نیست؛ گفته میشود اگر  ۱۵۰هزار
میلیاردتومانازطریقتسعیرارزتأمینشود،حجمپایهپولی
فعلی ۵۰درصد رش��د میکند که به معنای ۵۰درصد رش��د
نقدینگیاستوتبدیلبهتورممیشود؛اینمسیریاستکه
انتهایش به ابرتورم ختم میشود و دولت نباید به هیچ عنوان
به سراغ آن برود .اگر دولت پول پاشی کند ،منجر به افزایش
حجم نقدینگی میشود و در نهایت فشار تورمی آن به همه
مردم اصابت میکند .پس دولت باید از این تیپ حماقتها
دوری کند.یا ممکن اس��ت که دولت از س��هام شاخص ساز
حمایت کند که این هم به شدت کار غیرقابل دفاعی است
چرا که عم ً
ال بازاری که به این س��مت حرکت میکند که
کم کم قیمتهای نس��بی را اصالح کند و س��هام ارزنده از
غیرارزنده تفکیک ش��وند به هم میخورد .یا اینکه ممکن
اس��تدولتبهاینفکرکندکهیکس��ریمحدودیتهایی
که به غلط هم وجود دارد را تشدید کند .به صورت خاص،

ممکن است دولت بخواهد دامنه نوسان را محدودتر کرده
ی��احج��ممبن��اراافزایشدهد.ایننوعاقداماتهمبههیچ
عنوان جوابگو نیس��ت و در نهایت به ضرر بازار س��هام تمام
خواهد شد و تخریب بازار را به همراه خواهد داشت .متأسفانه
برخی دولت را تحریک میکنند که دست به این اقدامات که
مداخالتمخربهستند،بزندچراکهذینفعهستندامادولت
باید با س��عه صدر از انجام این مداخالت خودداری کند.اگر
ما از بازار سرمایه صیانت نکنیم نظام تأمین مالی کشور که
شرط الزم توسعه اقتصادی هم هست ،درست نخواهد شد.
ضمناینکهدولتبایداقداماتمخربمثلقیمتگذاریدر
بازار کاالهای مختلف را نیز کنار بگذارد چرا این کار اثر روی
عملکرد واقعی شرکتها میگذارد و با یک تأخیر زمانی در
س��هامش��رکتهاخودرامنعکسمیکند.یکیازکارهایی
که میتواند به بازار سرمایه کمک کند حذف قیمتگذاری
اس��ت .رقابتی کردن بازار خدمات س��بدگردان با اقداماتی
مانندرفعموانعورود،بهرس��میتش��ناختنسبدگردانهای
حقیقی و حذف محدودیتهای زائد بر نحوه عملکرد آنها از
دیگر اقدامات الزم در این برهه است .در عین حال باید به
صورت همزمان ،رشد صندوقهای با درآمد ثابت مشروط
به این ش��ود که اوراق دولتی بخرند .این امر س��بب خواهد
شد هم بخش بیشتری از کسری بودجه پوشش داده شود
و هم اینکه به دلیل اینکه اوراق دولتی ریسک پایین دارند،
عم� ً
لااب��زارجدیدیدراختیارس��هامدارانقرارمیگیردتا
مدیریت ریس��ک کنند.وزارت اقتصاد و دولت مقصر اصلی
افت شاخص بازار سهام هستند چرا که در ماههای گذشته
اش��تباهاتیداش��تندوفرصتسوزیعجیبیکردند.دولت
درش��رایطیکهاقبالبهبازارزیادش��دهبود،میتوانس��تبا
اقداماتیفشارشدیدتقاضاراپاسخدهد؛میتوانستباعرضه
س��هام دولتی شرکتهای بورسی و همچنین عرضه اولیه
ش��رکتهایی که در فهرس��ت و اولویت واگذاری بودند آن
هم به صورتی که برای سرمایه گذار جذاب باشد و نه مث ً
ال
در قالبETF؛ یعنی انتقال مدیریت ،سمت عرضه را تقویت
کرده و به بازار در برابر فش��ار ش��دید تقاضا ،فرصت تنفس
بدهدوقیمتهاینسبیرابهصورتهموارتریاصالحکند
و رشدی که در بازار داشتیم ،منطقیتر و پایدارتر شود .اگر
دولتاینکارراانجاممیداد،ممکنبودشاخصمث ً
الرکورد
 ۲میلیون را نزند ولی پایدار بود و شرکتهای بیشتری وارد
بازار سرمایه شده بودند و بازار عمق پیدا میکرد و یکسری
از مشکالت کلیدی کشور که سالهاست حل نشده باقی
مانده ،حل میشد.
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