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نرخ بیکاری در کره جنوبی طی ماه اکتبر به باالترین
سطح خود در سه ماه گذشته رسید ،در حالی که تعداد
کارمندان با بیش��ترین س��رعت در شش ماه گذشته
کاهش یافته است چرا که موج جدید شیوع ویروس
کرونا باعث فش��ار بر کس��ب و کارها ش��ده است.به
نق��ل از رویت��رز،داده های اداره آمار کره جنوبی روز
چهارش��نبه نش��ان داد که نرخ بیکاری تنظیم شده
فصلی در این کشور طی ماه اکتبر به باالترین سطح
خ��ود از ژوئی��ه یعنی  4.2درصد رس��ید در حالی که
این رقم در ماه س��پتامبر  3.9درصد افزایش یافته
بود.همچنین این داده ها نش��ان داد که تعداد افراد
شاغل در کره جنوبی در ماه اکتبر  27.1میلیون نفر
بوده است که نسبت به سال گذشته  421هزار نفر
کاهش نشان می دهد و شدیدترین کاهش شاغالن
از آوریل تاکنون محسوب می شود.

اقتصاد عربستان برای
پنجمین فصل پیاپی کوچک شد

تولید ناخالص داخلی عربستان طی سه ماهه سوم
سال جاری میالدی تحت تاثیر اختالل بازار نفت و
همهگیری ویروس کرونا ۴.۲ ،درصد کاهش یافت.
به نقل از بلومبرگ ،اطالعات اداره آمار عربس��تان
نش��ان میدهد اقتصاد این کش��ور برای پنجمین
فصل پیاپی کوچک شده است.تولید ناخالص داخلی
عربس��تان طی س��ه ماهه سوم سال جاری میالدی
 4.2درص��د کاهش یافت .به نظر میرس��د اقتصاد
این کشور همچنان تحت تاثیر اختالل بازار نفت و
همهگیری ویروس کرونا باشد ولی رکود اقتصادی
عربس��تان پایینتر از فصل بهار اس��ت .اقتصاد این
کش��ور  7درصد در س��ه ماهه دوم کوچک شده بود.
طب��ق گفت��ه اقتصاددانهای بلومبرگ « :این ارقام
نش��ان میدهد اقتصاد عربس��تان در سه ماهه سوم
پس از یک رکود ش��دید در فصل بهار بهبود یافته
است .اقتصاد غیرنفتی عربستان  3درصد ضعیفتر
از سطح قبل از بحران کرونا عمل میکند».

نرخ بیکاری انگلیس در
اوج چهار سال اخیر ایستاد

نرخ بیکاری دومین اقتصاد بزرگ اروپا به  ۴.۸درصد
افزایش یافت .به گزارش ایس��نا ،مرکز آمار انگلیس
اعالمکردکهنرخبیکاریاینکشوردر ١٢ماهمنتهی
به سپتامبر با ۰.۳درصد افزایش نسبت به مدت مشابه
ماه قبل به  ۴.۸درصد رس��ید که  ۰.۲درصد بیش��تر از
انتظار کارشناسان قبلی و باالترین بیکاری ثبت شده
دراینکشورازدسامبر ۲۰۱۶تاکنونبودهاست .شمار
بی��کاران این کش��ور طی این م��دت با ۲۰۹هزار نفر
افزایش به یک میلیون و  ۵۲۰هزار نفر رسید.

ارز است ،ترغیب کند.عضو کمیسیون صنایع
و مع��ادن مجل��س با بی��ان اینکه این دالالن
ارز در شرایط سخت تحریمی به مردم ایران
خیانت میکنند ،افزود :افرادی که بسترس��از
افزایش نرخ میشوند باید به عنوان جنایتکار
جنگی معرفی و محاکمه شوند.

گروه اقتصاد کالن:هرچند بانک مرکزی طی
دو س��ال گذش��ته تالش زی��ادی برای ثبات
بخش��ی ب��ه بازار طال و ارز انج��ام داده با این
حال به نظر میرسد حرکت های سازمان یافته
در فض��ای مجازی همچن��ان میتواند تهدید
کننده بازار باش��د؛با بررس��ی تحوالت چندماه
اخی��ر به نظر میرس��د بان��ک مرکزی باید فورا
اقدامی برای معامالت زیرزمینی بازار ارز انجام
دهد.به گزارش«اسکناس»،معامالت فردایی
در ب��ازار ط�لا و ارز که خصوصا در چندس��ال
گذش��ته رواج پیدا کرده باعث ش��ده اس��ت تا
نوس��انگیران و س��رمایه داران کالن با انجام
معام�لات غیرواقعی،نرخی را تعیین کنند که
به آشفتگی بازار دامن میزند.

معامالت فردایی چیست؟


معام�لات دالر فردای��ی توس��ط دالالن این
روزها در بازار افزایش بسیار چشمگیری داشته
اس��ت اما س��ودجویان در این بازار برای دست
یابی به س��ود بیش��تر خلف وعده کرده و ارزی
را تحوی��ل خری��داران نمی دهن��د ،این روزها
فعالیت دالالن برای سود جویی نه تنها بیشتر
از گذشته شده بلکه معامالت دالر فردایی نیز
بهانه ایی برای برهم زدن بازار ارز شده است.
از آنجایی که فروشندگان دالر فردایی دالری
در اختیار ندارند ،این معامالت تنها به صورت
صوری و برای تهییج بازار و باال بردن قیمت ارز
انجام می شود و فروشندگان به وعده خود برای
تحوی��ل دالر عم��ل نمی کنند در حال حاضر
دالل هایی که خیابان منوچهری ،فردوس��ی،
سبزه میدان و  ...تهران تجمع می کنند و داللی
ارز انجام می ش��ود ،عالوه بر معامالت نقدی
و روزان��ه معام�لات فردای��ی را هم انجام می
دهند.دالالن فردایی با وجود آنکه ارزی برای
تحویل در اختیار ندارند سعی می کنند با قیمت
باالتری دالر فردایی را معامله کنند تا بتوانند
قیمت ارز را در بازار باال ببرند .این سودجویان
درس��ت زمانی که قیمت ها به موقعیت ثبات
خود نزدیک می شوند به عنوان خریدار عمل
م��ی کنن��د و ب��ا انجام معامالت��ی که در هیچ
سیس��تم و س��امانه ای ثبت نمی شود در برابر
کاه��ش قیمت ها مقاوم��ت می کنند.این در
حالی اس��ت که طبق ماده  13قانون مقررات
ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها انجام هرگونه

ضربه نوسانگیران بازار به تولیدکنندگان


معامالت فردایی توس��ط اش��خاص حقیقی و
حقوقی ممنوع است و به استناد ماده  15همین
قانون متخلفین از این مقررات به استناد قانون
پ��ول و بانکی کش��ور ،قان��ون تنظیم بازار غیر
متشکل پولی ،قانون اخالل در نظام اقتصادی
و قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز تحت تعقیب
قرار خواهند گرفت.

بازار فردایی بهشت نوسانگیران


علی اکبر کریمی عضو کمیس��یون صنایع و
مع��ادن مجل��س در گفت و گو با تس��نیم در
همین ارتباط گفت :بخش مهمی از نوسانات
کاذب ب��ازار ارز ای��ران ب��ه التهابآفرین��ی از
طری��ق پمپ��اژ هدفمند اخبار منفی به بازار ارز
مرتب��ط میش��ود.کریمی در ادام��ه به نقش
مخرب دو گروه در فرآیند فضاس��ازی روانی
در بازار ارز اش��اره و خاطر نش��ان کرد :گروه
اول واس��طهگران و دالالنی هس��تند که در
کف بازار به شکل لفظی نرخگذاری میکنند
و گروه دوم نوس��انگیرانی هستند که در بستر
فضای مجازی ،کانالها و درگاههای اینترنتی
اق��دام به انتش��ار اخبار و س��یگنالهای دروغ
درباره افزایش نرخ ارز میکنند.وی با عنوان
اینکه با ردیابی سرشاخهها و مهرههای اصلی
متخلفان ارزی متوجه خواهیم شد که دالالن
عمده ارز در کل کشور تعداد انگشت شماری
دارن��د ،گفت :مصداق بارز نوسانس��ازی در
فض��ای مجازی بازار فردایی ارز اس��ت که با
نرخگ��ذاری مصنوع��ی و تخیلی برای آینده

ارز موجب صعودی ش��دن آن میشود.عضو
کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس با بیان
اینکه در س��الهای گذشته اقدامات نهادهای
امنیتی در بازداش��ت متخلفان ش��ناخته شد ه
ارزی فع��ال در ک��ف بازار ارز ،بس��یار مفید و
اثربخش بوده است ،خاطرنشان کرد :در حال
حاضر سرچشمه بسیاری از التهابات به طیف
وسیعی از کانالها و گروههای فضای مجازی
مربوط میش��ود و همین قضیه باعث ش��ده
اس��ت کار نهاده��ای نظارت��ی و امنیتی برای
ردیاب��ی ش��بکههای داللی ارز ب��ه مراتب از
قبل دشوارتر بشود .کریمی خاطر نشان کرد:
عل��ی رغم تمام پیچیدگیها و س��ختیهایی
که در ردیابی دالالن و نوس��انگیران باهوش
فضای مجازی وجود دارد ،خوشبختانه شاهد
بودیم که س��ربازان گمن��ام امام زمان(ع) در
هفتههای اخیر موفق به شناس��ایی و انهدام
ش��بکههای ب��زرگ قاچ��اق و داللی ارز را در
اس��تانهای اصفهان و یزد ش��دند.وی با بیان
اینک��ه این ش��وکهای ارزی کاذب و موقت
در فضای مجازی میتواند بر تصمیمات بلند
مدت فعاالن اقتصادی ،تولیدکنندگان و تجار
اثر سوء داشته باشد ،عنوان کرد :نا اطمینانی
ب��ه آینده نرخ ارز به ش��کل مس��تقیم اذهان
عمومی مردم را مش��وش میکند و حتی یک
کارمند س��اده را هم به اتخاذ تصمیمات غلط
در مدیریت دارایی خویش که مصداق بارز آن
سرمایه گذاری در بازارهای داللی مثل طال و

ابوذرنجمیدرگفتوگوبا«ایسنا»بزرگترین
دغدغه شرکت های بازرگانی و تولیدکنندگان
رانوس��اننرخارزدانس��توگفت:پارامترهای
موجود نشان می دهد طی سال آینده ریسک
نرخ ارز جدی تر هم خواهد شد ،بر همین اساس
راه اندازی بازار آتی ارز برای پوشش این ریسک
ضروری است و نیازی نیست که حتما منتظر
تک نرخی شدن بازار ارز باشیم .وی ادامه داد:
از سویی بیش از یک سال گذشته که در پس
مصوبهشورایعالیبورس،زیرساختهایراه
اندازی بازار آتی ارز از سوی بورس کاالفراهم
شد،امامتاسفانهبهدلیلتعللبانکمرکزیاین
بازار مسکوت ماند و طی همین مدت بازرگانان
وسرمایهگذارانزیادیباتوجهبهتهدیدنوسان
نرخ ارز ،فرصت های خود را از دست داده اند.
نجمی گفت :بر این اساس راه اندازی بازار آتی
ارز در شرایط فعلی می تواند موقعیت مناسبی
ب��رای اقتص��اد ایران فراهم آورد و اگر این بازار
راه اندازی ش��ود ،فضای جدید برای بازار ارز و
در نتیجه فرصتی برای پوشش ریسک شرکت
ها و س��رمایه گذاران به وجود خواهد آمد .این
کارشناس بازار ارز و سرمایه اضافه کرد :بانک
مرکزی باید به عنوان متولی بازار ارز ،حمایت
کنندهاصلیبازارمش��تقهارزیباش��دتاپساز
راه ان��دازی،نق��ش نظارتبر عملیات این بازار
را ایفا کند ،اما طی ماه های گذش��ته مش��اهده
می کنیم که بانک مرکزی اقدامی عملی برای
تحقق این بازار انجام نداده است.وی در ادامه
به افزایش حجم معامالت فردایی در بازار غیر
رسمی اشاره کرد و گفت :در چند سالی که بازار
ارزنوسانهایشدیدیراتجربهکرد،بازارهای
مختل��ف صدم��ات زیادی به این بازار و به تبع
فعاالن اقتصادی وارد کرده اس��ت ،در صورتی
که اگر بازار آتی ارز زودتر از اینها و مانند همه
دنیا طراحی و راه اندازی می شد ،می توانست
بسیاری از مشکالت را رفع کند.

دژپسندتصریحکرد

اظهاراتمداخلهگرانهعاملالتهاببازارسرمایه

گروه اقتصاد کالن:وزیر اقتصاد گفت :تا آخر س��ال ش��رکت هایی به
عنوان عرضه اولیه در بورس عرضه می شوند .به گزارش اسکناس
به نقل از ایسنا ،فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :نوس��ان در ذات بازار س��رمایه و بازار س��هام
اس��ت .به عبارت دیگر این بازار عمدتا بر رفتار س��هامداران و عرضه
کنندگان س��هام باز می گردد .دولت با قواعدی که تعریف می کند،
سعی می کند این نوسانات به سمتی برود که تحرکات به بازار قابل
رشد تبدیل شود.وی ادامه داد :در تمام دوره ها بازیگران این عرصه
نقش موثری در چارچوب قواعد و مقرراتی که توسط شورای عالی
بورس تصویب میکند ،دارند  .اخیرا یکسری مواردی مطرح شد که
بر بازار اثر گذاش��ت .یکی از موارد این بود که مطرح ش��د نرخ س��ود
بانکی می خواهد افزایش پیدا کند .همه فعاالن بازار دیدند که رئیس
کل بانک مرکزی تکذیبش کرد .بحثی است که نرخ سود بین بانکی
مقداری باال رفته که درس��ت اس��ت؛ داریم برنامه ریزی می کنیم
از این روند جلوگیری کنیم.دژپس��ند گفت :برخی التهابات به خاطر
بعضی اظهار نظرهایی است که در برخی امور بازار سرمایه مداخله
گرانه صورت گرفته اس��ت .این موضوع به نظر من س��بب می ش��ود
س��هامداران حقیقی و خرد دچار زیان و خس��ران ش��وند .اگر ما مدافع
منافع س��هامداران خرد هس��تیم باید از اظهار نظرهایی که مداخله

ایجاد می کند به شدت پرهیز کنیم.وی افزود :برای برخی سهامداران
این نگرانی ایجاد ش��د که این ش��اخص روندی کاهنده داشته باشد.
باید توجه داش��ته باش��یم آنچه که ما را امیدوار می کند برنامه های
ما برای عرضه اس��ت.وی گفت :س��ازمان بورس برنامه ای دارد که
تا پایان سال جاری می تواند صد شرکت به صورت عرضه اولیه را
عرضه کند .این موضوع بدین معنا است که خوشبختانه استقبال و
اقبال خوبی وجود دارد بنابراین کسانی که در بازار سرمایه وارد می
ش��وند باید با دقت عمل کنند.دژپس��ند خاطرنشان کرد :اوراق برای
تامین مالی دولت نیست .بازار سرمایه ظرفیت هایی دارد .بازار بدهی
جزئی از بازار سرمایه است.وی گفت :تصمیم ما این است که تمام
واگذاری های ما در دولت در بازار بورس صورت بگیرد .این به خاطر
نقش و اهمیت بازار بورس و در راس��تای تببین اهمیت بازار بورس
و سرمایه است.وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد :مطالعه ،مشاوره و
معامله جمله همیش��گی من اس��ت که باید در بازار س��رمایه سرلوحه
کارمان باش��د .االن خوش��بختانه بازارمان بازارگردان دارد .یکی از
ویژگی های بازار سرمایه این است که نقد شوندگی اش باال برود.
یعنی من به هر دلیلی اراده کردم بفروش��م س��همم را با س��هولت این
کار را بکن��م .بناب��ر این ان ش��اءاهلل برنامه داری��م این بازار مدرن تر
ش��د و امیدواریم بتوانیم نوس��انات را به حداقل برس��انیم.وی گفت:

هنوز معتقد هس��تم نوس��انات منفی هس��ت که اثر منفی بر بازار می
گذارد که امیدواریم به حداقل برسد.دژپس��ند گفت :آنچه که آقای
ربیعی در مورد گشایش ها برای دسترسی به اموالمان اعالم کردند
کامال درس��ت اس��ت .برخی از دارایی های ما که در برخی کش��ورها
است کارش به نهایت رسیده بود تا ما واردات دارو داشته باشیم اما
متاسفانه مانعی وجود داشت و االن من فکر می کنم آن محدودیت
به زودی برطرف می شود.وی در مورد بحث استیضاح خود در مجلس
نیز گفت :این موضوع حق نمایندگان مجلس اس��ت و ما هم از این
فرص��ت ب��رای تببین عملکرد وزارت خانه اس��تفاده می کنیم .هنوز
کتبا و رسما به من اعالم نشده است اما به عنوان وزیر اقتصاد حتما
در تعامل با نمایندگان محترم خواهم بود.

معاون سازمان برنامه و بودجه خبر داد

نرخ تورم چین در کمترین
سطح  ١١سال اخیر قرار گرفت

ن��رخ ت��ورم چین برخالف انتظ��ارات به نیم درصد
کاهش پیدا کرد .به نقل از تریدینگ اکونومیکس،
ن��رخ ت��ورم چین در  ١٢م��اه منتهی به اکتبر به ۰.۵
درص��د رس��ید .این نرخ تورم ک��ه  ۱.۲درصد کمتر
از  تورم ماه قبل و  ۰.۳درصد کمتر از نرخ پیشبینی
ش��ده توسط کارشناس��ان بوده ،بیش از همه تحت
تأثی��ر کاهش تورم بخ��ش حمل و نقل قرار گرفته
ک��ه ت��ورم آن به منفی  ۳.۹درصد کاهش پیدا کرده
اس��ت .این کمترین تورم ثبت ش��ده  ۱۱س��ال اخیر
در چین بوده است.

بورس اشتباه بود

معامالت فردایی پاشنهآشیل بازار ارز

احتمال تضعیف دالر آمریکا در صورت
ریاست جمهوری بایدن

نرخ بیکاری در کره جنوبی
به  ۴.۲درصد رسید

نوسانگیری روزانه در

بررسی های «اسکناس» نشان میدهد

اخبار

کارشناس��ان بانک خصوصی س��یتی گروپ پیش
بین��ی کردن��د که حتی در ص��ورت کاهش خطرات
ژئوپلیتیک��ی پ��س از انتخابات ریاس��ت جمهوری
آمریکا ،دالر ضعیف تر خواهد ش��د و بس��ته محرک
اقتصادی بعدی دولت این کشور نیز احتما ًال کوچکتر
از حد انتظار باشد.به گفته این کارشناسان ،با وجود
اینک��ه دولت جو بای��دن می تواند عدم اطمینان در
سیاس��ت تجارت بین المللی را کاهش دهد ،پیش
بینی می ش��ود که افت ارزش دالر همچنان داش��ته
باشد.دیوید بیلین ،مدیر ارشد سرمایه گذاری بانک
س��یتی گروپ ،و اس��تیون ویتینگ ،استراتژیس��ت
س��رمایه گذاری و اقتصاددان ارش��د این بانک در
یادداش��تی نوشتند :پیروزی رئیس جمهور منتخب
بایدن به معنای بازگش��ت به حاکمیت متعارف تر
است.در ادامه این مطلب آمده است :این امر که از
حوزه اختیارات رئیس جمهور اس��ت منجر به تغییر
عمده ای در نحوه اجرای سیاس��ت خارجی خواهد
ش��د .ایجاد اتحاد با کش��ورها دوباره به روند عادی
خود باز می گردد .تاکتیک های مذاکره “اول تهدید
به تعرفه” پایان خواهد یافت.

شروع دوباره

خــبرویـژه

مدیرعامل یک شرکت سبدگردان گفت :شروع دوباره امکان نوسانگیری روزانه در معامالت بازار سرمایه یعنی حذف مسیر بلندمدت کردن افق سرمایهگذاری در بورس؛ و این تصمیم غلط و اشتباهی
بود که متولیان این بازار گرفتند .عباسعلی حقانی نسب در گفتگو با تسنیم با اشتباره خواندن تصمیم حذف ممنوعیت نوسانگیری روزانه در بورس گفت :این کار یعنی شروع دوباره امکان معامالت
نوسانگیری روزانه که به این مفهوم است که با این کار مسیر بلندمدت کردن افق سرمایهگذاری در بورس را حذف میکنیم.مدیرعامل این شرکت سبدگردان با انتقاد از تصمیمات بدون کارشناسی که در
خصوص معامالت بازار سرمایه گرفته میشود ،تصریح کرد :متاسفانه متولیان امر هر تصمیمی که میگیرید به مختصات تودهواری بازار سهام و حضور مردم عادی در این بازار توجهی نمیکنند.

اخبار

گروه اقتصاد کالن:معاون سازمان برنامه و بودجه با
اشاره به اینکه متوسط فروش نفت حدود  ۷۰۰هزار
بش��که در روز بوده اس��ت ،گفت :در صورتی احکام
اصالح س��اختار بودجه در الیحه سال آینده اعمال
میش��ودکهبهتصویبمجلسبرس��د.سیدحمید
پورمحمدیدرگفتوگوبافارسبااشارهبهاینکهآیا
احکاماصالحساختاربودجهایکهرئیسکمیسیون
برنامه و بودجه مجلس به رئیس س��ازمان برنامه و
بودجه ابالغ کرده است در الیحه بودجه سال۱۴۰۰

فروش  700هزار بشکه نفت در سال 99

اعمال می شود؟ گفت :در صورتی که احکام تبدیل
به قانون شود در الیحه آنها را اعمال میکنیم؛ البته
یک بخش از این مباحث مربوط به اصالح ساختار
را خودمان در بودجه پیاده س��ازی می کنیم.معاون
امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه ادامه
داد :با نامه نمی توان برای دولت تکلیف تعیین کرد و
فقط در حد توصیه است؛ اما در صورتی که تبدیل به
قانون شود الزامآور خواهد بود.معاون سازمان برنامه
و بودجه در پاسخ به این سوال که گفته شده نماینده

دولت در جلسات روی بند بند احکام اصالح ساختار
بودجه نظر مثبت داشته است ،بیان داشت :بله ،اما
این مسئله کافی نیست؛ یادتان باشد مبانی فکری
آن را نیز ما در سازمان برنامه و بودجه شکل دادیم.
خبرنگار پرس��ید در  ۶ماهه امس��ال  ۵هزار میلیارد
تومان درآمد از محل فروش نفت و گاز حاصل شده،
ازطرفی ۱۰هزارمیلیاردتومانمابهالتفاوت ۲۰و۳۶
درصد سهم صندوق توسعه ملی در بودجه مصرف
ش��دهاس��ت؛مگرقرارنبوداینارقامازورودیسال

 ۹۹منابع صندوق برداش��ته شود؟ که پورمحمدی
پاس��خداد:کج��ادرآمدنف��ت ۵هزارمیلیاردتومان
بوده است؟ با دالر  ۴۲۰۰تومانی حساب میشود و
به همین دلیل کم اس��ت .در مورد  ۱۰هزار میلیارد
تومان صندوق توسعه ملی نیز قانون صراحت دارد
هر چیزی به هر نحوی پرداخت شود با دالر نیمایی
محاسبه خواهد شد.وی در مورد میزان فروش نفت
نیز گفت :متوسط فروش نفت تاکنون  ۶۰۰تا ۷۰۰
هزار بشکه در روز بوده است.

افزایش  9هزار واحدی شاخص
بورس تهران

ش��اخص کل ب��ورس اوراق به��ادار تهران در پایان
معامالت آخرین روز هفته ،با افزایش  9هزار و 116
واحد روبهرو ش��د .به گزارش فارس،بورس اوراق
بهادار تهران که در روزهای قبل روند کاهش��ی به
خود گرفته بود،در پایان معامالت با افزایش  9هزار
و  116واحد شاخص کل به رقم یک میلیون و 221
هزار و  57واحد رسید.همچنین شاخص کل بورس
با معیار هموزن امروز  106واحد رشد کرده و به رقم
 364هزار و  991واحد رسید.ارزش بازار در بورس
اوراق به��ادار ته��ران ام��روز به بی��ش از  4میلیون
و  641ه��زار میلیارد تومان رس��ید.معاملهگران در
بورس تهران بیش از  9.7میلیارد سهام حق تقدم
و اوراق مال��ی در قال��ب  935هزار نوبت معامله و به
ارزش  8هزار و  580میلیارد تومان داد و ستد کردند.
اگر ارزش معامالت فرابورس که امروز به بیش از 5
هزار و  80میلیارد تومان رس��ید را در نظر بگیریم،
ارزش معام�لات ام��روز بورس و فرابورس به بیش
از  13.5هزار میلیارد تومان رسید.

تهیه پیش نویس دستورالعمل مجوز
کارگزاری در سازمان بورس

معاون حقوقی س��ازمان بورس گفت :پیش نویس
دس��تورالعمل مربوطه از س��وی سازمان تهیه شده
اس��ت .طب��ق مقررات برای جم��ع بندی و تصویب
نهای��ی این دس��تورالعمل ،باید نظر برخی مراجع و
نهاده��ای بیرونی مانند اتاقهای بازرگانی و تعاون
اخذ ش��ود که کار در این مرحله اس��ت .جعفر جمالی
عضو هیأت مدیره س��ازمان بورس در گفتوگو با
فارس،افزود :در مورد اینکه مردم از کجا بدانند چه
ش��رکتی دارای مجوز اس��ت؟ و اینکه گفته میشود
تعدادی برای دریافت مجوز سبدگردانی درخواست
دادند ،اما س��ازمان مجوز نمیدهد ،گفت :فهرست
و اسامی نهادهای مالی دارای مجوز و شرکتهای
مجاز سبدگردانی و یا مشاوره سرمایهگذاری و مانند
آن ،در سایت و سامانه کدال ( )codal.irدر بخش
نهادهای مالی وجود دارد و آنهایی که مجوز معتبر
فعالیت دارند ،معرفی شدهاند و هر شخص خارج از
آن باشد ،به عنوان غیرمجاز شمرده میشود.

بورس ایران شبیه
کشتی سرگردان است

ی��ک کارش��ناس اقتصادی گفت :مردم نباید اس��یر
هیجان��ات کاذب ب��ازار ب��ورس ش��وند بلک��ه برای
سرمایهگذاری و کسب سود از بازار بورس باید منتظر
باش��ند تا این بازار به یکروند ثباتی برس��ند .مهدی
احمدی اوچبالغ در گفتوگو با ایس��نا با بیان اینکه
افت حدود یک میلیونی شاخص کل طی سه ماه اخیر
نش��ان از بیثباتی بازار بورس اس��ت ،ادامه داد :بازار
ب��ورس ایران تقریب ًا از فروردینماه حالت نرمال خود
را ازدس��تداده اس��ت و معلوم نیست سیاستگذاران
ب��ورس از جمل��ه وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی و
همچنی��ن هیئتمدیره س��ازمان بورس چه اهدافی
را دنب��ال میکنند.احم��دی اوچبالغ با بیان اینکه در
ماههای اول س��ال مس��ئوالن کش��وری مردم را به
س��رمایهگذاری در بورس تش��ویق میکردند ،اظهار
کرد :در ماههای اخیر که بازار رنگ قرمز به خود دیده
و تقریب ًا هر روز با افت ش��اخص کل مواجه هس��تیم،
هیچگونه اظهارنظری از مسئوالن کشوری نمیبینم
و این نش��ان میدهد که برنامه خاصی برای نجات
وضعیت بورس وجود ندارد.وی با اش��اره به اینکه در
بورس باید نگاه بلندمدت داشت ،ادامه داد :فعاالن این
بازار سرمایه مازاد خود را دربورسسرمایهگذاریکنند
و هرگز نباید کاالهای س��رمایهای خود را فروخته و
در بورس سرمایهگذاری کنند.این کارشناس اقتصاد
اظهار کرد :فع ً
ال بورس ایران شبیه کشتی سرگردان
است که مقصد آن مشخص نیست و در چنین بازاری
نبایدسرمایهگذاریکردبلکهبرایسرمایهگذاریباید
منتظر ترمیم شرایط بورس بود.

آذر  ۹۹آخرین مهلت
اجرای قانون جدید چک

کمتر از یک ماه تا موعد قانونی اجرای ثبت اطالعات
چک در س��امانه صیاد باقی مانده اس��ت .با این حال
به نظر میرسد بانک مرکزی برای اجرای این بند
و بنده��ای دیگ��ر قانون جدید چ��ک اقدام خاصی
انجام نداده است .به گزارش تسنیم،سالهاست که
در دادگاهه��ا ،پروندههای بس��یاری در موضوعات
مالی بررس��ی و ارزیابی میگردد .تعداد باال و اطاله
دادرس��ی این پروندهها س��بب پایین آمدن کیفیت
ارائه خدمات حقوقی و قضائی به مردم ش��ده اس��ت.
ب��ه نظر میآی��د هر تعدادی هم که بر تعداد نیروی
انسانی برای رفع مشکل ارباب رجوع به این ادارات
اضافه گردد ،باز هم مشکل اصلی یعنی تعداد باالی
پروندهه��ای مال��ی باقی مان��ده و در بهترین حالت
افزایش نیروی انس��انی به عنوان مس��کنی موقت
عمل خواهد نمود.

