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ارزش واقعی سهام عدالت باز هم
کاهش یافت

روند کاهشی ارزش واقعی سهام عدالت تحت تأثیر روند نوسانی و
کاهشی هفته جاری بازار سرمایه باز هم ادامه دارد.
به گزارش ایسنا ،پس از آزادسازی سهام عدالت ،مشموالن این سهام
که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند،
می توانند با مراجعه به ســامانه www.sahamedalat.ir
ارزش واقعی ســهام و جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند .بر این
اساس ارزش واقعی سهام عدالت که تحت تأثیر روند حرکت بازار
سرمایه است مدت هاست کاهشی شده و دامنه آن به هفته جاری
نیز کشیده شد.
بر این اساس ،ارزش واقعی سهام یک میلیون تومانی در روز شنبه
 ۲۲میلیون  ۱۴۰هزار تومان در روز یکشنبه  ۲۱میلیون و  ۹۳۰هزار
تومان ،در روز دوشــنبه  ۲۲میلیون و  ۳۵۰هزار تومان ،در روز سه
شنبه  ۲۱میلیون و  ۹۱۰هزار تومان و در روز چهارشنبه  ۲۱میلیون
و  ۷۰۰هزار تومان بوده است.
سهام عدالت  ۵۳۲هزار تومانی در روزهای شنبه ،یکشنبه ،دوشنبه،
ســه شنیه و چهارشــنبه به ترتیب  ۱۱میلیون و  ۷۵۰هزار تومان،
 ۱۱میلیــون و  ۶۴۰هزار تومان ۱۱ ،میلیــون و  ۸۶۰هزار تومان،
 ۱۱میلیــون و  ۶۳۰هزار تومــان و  ۱۱میلیون و  ۵۲۰هزار تومان
قیمت داشته است.
ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه  ۴۹۲هزار تومانی نیز در
روز شنبه  ۱۰میلیون و  ۸۷۰هزار تومان ،در روز یکشنبه  ۱۰میلیون
و  ۷۶۰هزار تومان ،در روز دوشنبه  ۱۰میلیون و  ۹۷۰هزار تومان،
در روز ســه شنبه  ۱۰میلیون و  ۷۵۰هزار تومان در روز چهارشنبه
 ۱۰میلیون و  ۶۵۰هزار تومان بوده است.
این مباحث در حالی مطرح می شود که مدت هاست فروش سهام
عدالت متوقف شده و سهامداران اجازه فروش سهام خود را ندارند.
البته به نظر می رسد راهکارهایی برای فروش  ۵۰۰۰میلیارد تومان
سهام عدالت در شورای عالی بورس تصویب شده است که براساس
آن صنــدوق های با درآمد ثابت که در حال حاضر می توانند تا ۲۰
درصد ســبد سهام خودشان را به سهام اختصاص دهند باید تا ۵۰
درصد فورتفوی سهام صندوق را سهام عدالت بخرند.
از ســوی دیگر صندوق های با درآمد ثابت درخواســت داده اند تا
یک صندوق ســهامی تأسیس شــود و منابع آن را نهادهای مالی
بازار سرمایه مانند تأمین سرمایه ها ،شرکت های سرمایه گذاری و
هلدینگ ها تأمین کنند و سهم بخرند .البته این دو راهکار نیز فعال
به مرحله اجرا نرسیده است.

رشد دوباره معامالت بورس با
تصویب الیحه بودجه ١۴٠٠

تهران -ایرنا -یک کارشــناس بازار ســرمایه گفــت :با توجه به
تصویب کلیات الیحه بودجه  ۱۴۰۰در کمیسیون تلفیق مجلس و
گمانهزنیهای مثبت درباره تصویب  FATFانتظار بازگشت روند
معامالت بازار سرمایه به مدار صعودی دور از ذهن نیست.
«هومن عمیــدی» امروز (جمعه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به
روند معامالت بورس اشاره کرد و افزود :در هفتهای که گذشت بازار
طبق پیشبینیها پیش رفت و شاهد وجود رفتار نوسانی در شاخص
کل و روند معامالت بازار بودیم.
وی به علت وجود نوســان در معامالت بورس اشاره کرد و گفت:
وجود مولفههــای مثبت بنیادی در بازار ،عــدم اطمینان در بین
معاملهگران و نیز تردید در رفتار ســهامداران حقوقی باعث ایجاد
فضای نوســانگیری در معامالت بازار شد و کلیت بازار را با شیبی
نزولی به ســمت شکسته شدن شاخص کل به کانال کمتر از یک
میلیون و چهارصد هزار واحد روبرو کرد.
عمیدی با بیان اینکه حمایت شاخص بورس در محدودههای کانال
یک میلیون و  ٣٠٠هزار واحد میتواند نویددهنده روند بازگشــت
شاخص بورس به مدار صعودی باشد ،اظهار داشت :وجود ضعف در
تحلیلها و رفتار معامالتی به عنوان مهمترین آسیب در معامالت
چند روز اخیر بازار سرمایه تلقی میشود.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه ،وظیفه نهادهای نظارتی بورس
و متولیان بازار ســرمایه ،افزایش سطح علمی و فنی معاملهگران و
شفافیت بیشــتر در قوانین و اجرای مقررات حاکم بر بازار سرمایه
است.
وی خاطرنشــان کرد :تثبیت قیمت ارز در کانال  ۲۵هزار تومان و
ضعف در بازارهای موازی ارزش معامالت بورس را همچنان مطلوب
و مورد قبول نشــان میدهد ،اما بیتوجهی بــه بازارگردانیهای
وعده داده شــده و رها شدن سهام شرکتهای بزرگ و موثر مانند
مجموعه شستا و دیگر سهام بزرگ بازار سرمایه ،باعث ایجاد فشار
فروش در این نمادهــا و ورود نقدینگی به نمادهای کوچک بازار
شــده است که این موضوع میتواند زنگ خطری جدی برای این
روزهای بازار تلقی شود.
این کارشــناس بازار سرمایه به اقبال روند معامالت بازار به سهام
شــرکتهای کوچک اشاره کرد و اظهار داشت :توجه به این نکته
ضروری است که حجم و ارزش معامالت در نمادهای غیربنیادی
بازار سرمایه که به طور معمول دارای ریسکهای مخصوص خود
هستند به طرز محسوسی افزایش یافته است.
وی ادامه داد :تجربیات به دســت آمــده از روند معامالت بورس
در سالهای گذشته نشان میدهد زمانی که بازار وارد مدار نزولی
میشــود بیشــترین میزان ضرر و زیان شــامل حال سهامدارانی
میشود که به سمت سرمایهگذاری در سهام شرکتهای کوچک و
غیرشفاف پیش رفتهاند.
عمیدی گفت :در آخرین روز معامالت هفته دوم دیماه بیشترین
خروج نقدینگی از سوی سهامداران حقیقی از گروههای محصوالت
شــیمیایی ،فرآوردههای نفتی و بانکها بوده است که دارای تاثیر
منفی شدید بر روند شاخص کل شدند.
این کارشناس به ضعف عملکرد بازارگردانها در بازار اشاره کرد و
افزود :هنوز مشخص نیست که به چه دلیل سرعت عمل بیشتری
در بازارگردانــی معامالت و نمادهای موثر بر جو عمومی بورس در
دستور کار مسئوالن سازمان بورس قرار نمیگیرد ،به طور مثال در
حالی زیان نزدیک به  ۲۰درصدی برای دارندگان صندوق پاالیشی
ثبت شده است که روند کلی شرکتهای پاالیشی در قیمت جهانی
نفت و پارامترهای بنیــادی این اصالح و نزول را تایید نمیکند و
فقــط وجود فضای بیاعتمادی ،ترس و عــدم بازارگردانی موثر و
مفید باعث ایجاد این زیان شــده است.وی روند معامالت بورس
را مورد پیشبینی قرار داد و افزود :با تصویب کلیات الیحه بودجه
 ۱۴۰۰در مجلــس و گمانهزنیهای مثبت بر ســر تصویب کلیات
طرح  FATFانتظار بازگشت روند معامالت بازار سرمایه به مدار
صعودی تا انتهای دی ماه دور از ذهن نیســت.عمیدی خاطرنشان
کرد :انتشــار گزارش  ۹ماهه شــرکتها ،موتور محرک رشد بازار
ســرمایه در انتهای ســال خواهد بود ،باید منتظر ماند و نقش این
پارامترها را در معامالت بازار دید.
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بانکها چطور در خلق گسترده پول مشارکت میکنند؟

نظام بانکی به خصــوص بانکهای دارای
ترازنامههای ناســالم ،خالقــان پنهان پول
هستند و ساالنه میلیاردها تومان پول سمی
در اقتصاد ایران خلق میکنند.
بــه گــزارش مهر ،ماجــرای خلــق پول و
ترازنامههای ســمی برخی بانکها داستانی
است که ســالهای سال است اقتصاد ایران
را درگیر کرده اســت .برخی بانکها بی سر
و صــدا روندی را در اقتصــاد ایران در پیش
گرفتند تا اگرچه به ظاهر منافع ســهامداران
خود را تأمین نمایند ،اما پشت پرده زیر پای
اقتصــاد ایران و نظام بانکــی را خالی کنند.
اینجا است که پای ترازنامههای سمی کم کم
در ادبیات بانکی ایران جای خود را باز کرد.
پای خلق پول ســمی چطور به نظام بانکی
ایران باز شد؟
واقعیــت آن اســت کــه با شــکلگیری
بانکداری خصوصی در ایران به دلیل اجرای
سیاستهای خصوصیســازی ،این بانکها
با ورود به تأمیــن مالی برای پروژههایی که
عمدت ًا از ســوی ســهامداران یا مالکانشان
طراحی شــده بودنــد ،رفته رفته دســت به
خلق پــول زدند تا بلکه بتوانند منافع عدهای
را تأمین نمایند و از آنجا که ســاختار نظارتی
در بدنه بانک مرکزی نیز از چابکی الزم برای
نظارت دقیق و لحظــهای بر عملیات بانکی
آنها برخوردار نبود؛ یا عمدت ًا زمانی به چرخه
تخلفات آنها اشــراف پیدا کرد که آنها دیگر
برای خود در اقتصاد ایران ریشههای قطوری
دوانــده بودند یا اینکه اصو ًال وارد کشــف و
ضبط تخلفات آنها نشد و برای همیشه چشم
خود را بر ترازنامههای ناسالم آنها بست.
اکنون اقتصاد ایران با بنگاههایی مواجه است
که عم ً
ال زیر نقاب بانک ،اقدام به خلق پول
برای تأمین منافع ســهامداران و مالکانشان
میکننــد و در نهایت ،به دلیل اینکه نظارت
دقیقــی بر عملکــرد آنها وجود نداشــته یا
ارادهای برای برخورد با تخلفات آنها از سوی
سیاستگذار ظرف دهههای گذشته به چشم
نخورده اســت ،اتهام خلق پول را به گردن
دولت و بانک مرکــزی میاندازند؛ در حالی
که آنها هســتند که در عمل ،زیر یک چهره
آراسته از فعالیتهای اقتصادی اقدام به خلق
پول و رشد پایه پولی کرده و اقتصاد ایران را
به ورطه سقوط میکشانند.
ترازنامههایــی که با آراســتگی صورتهای
مالی ،خود را سودده جا میزنند
در عیــن حال ،هر زمان که به ظاهر موضوع

ترازنامههای آنها مورد بررسی قرار میگیرد،
عم ً
ال با آراســتگی صورتهای مالی ،شرایط
را بــه گونهای بــه نمایــش میگذارند که
گویی بانکی ســودده با فعالیتها و ترازنامه
غیررسمی هســتند و نه تنها به سهامداران
خود سود میرسانند ،بلکه ضوابط سیاستگذار
را هم رعایت کردهاند؛ البته نکته حائز اهمیت
در این میان آن است که بانک مرکزی عمدت ًا
به دلیل ترس از برآشــفتگی ســپردهگذاران
این بانکها ،خیلی عمیق دســت به جراحی
نزده و اصو ًال ترجیح میدهد تا سر این غده
چرکین را باز نکند تا عوارض ناشی از جراحی
و خونریزی آن را نیز به جان نخرد.
حال دیگر دادســتان کل کشور نیز کام ً
ال به
این موضوع اشــراف پیدا کرده و قرار است
با ورود به این پرونده ،زمینهســاز خاتمه این
چرخه خطرناک خلق پــول در اقتصاد ایران
شــود .در واقع دادستان معتقد است که خلق
پول توسط بانکها تعرض به حق عامه است
و از این رو اســت که قوه قضائیه باید به این
روند نظارت کافی داشــته باشد؛ در حالی که
اکنون به نظر میرســد بانکها به حال خود
رها شــدهاند و شروع به مواردی از خلق پول
کردهاند که به طور قطع ،دود آن به چشــم
همه مردم ایران رفته و تنها منافع سهامداران
را تأمین میکند.
رســول قهرمانــی البته خلق پــول را به دو
معنا میداند و معتقد اســت که چنانچه خلق
پول برای حمایت از تولید باشــد ،به اقتصاد
ایران کمک کرده و تورمزا نیست؛ اما مشکل
از آنجایی شــروع میشــود کــه بانکها با
شــگردهای متفاوت ،به پرداخت تسهیالت
برای خلق پول دست میزنند.
 ۱۶بار تکرار وامدهی و بازپسگیری صوری
و پاداشهایی که هر بار نصیب هیأت مدیره
میشوند

حــال کیسهایــی در اقتصاد ایــران وجود
دارد که بر مبنــای آن ،بانکها با خلق پول
و تســهیالتی که ارائه میدهند وامهای ۱۰
میلیارد تومانی را بــه یکباره به  ۱۵۰میلیارد
تومان تعهد بــرای وامگیرنده تبدیل کرده و
در نهایت ،واحد تولیــدی وی را به مصادره
میگیرند تا  ۱۰میلیارد وامی که از بانک ،پول
خارج شده است را با  ۱۵۰میلیارد تومان پول
سمی جایگزین نمایند.
در واقــع اگر یــک واحد تولیــدی به جای
پرداخت یــک وام  ۱۰میلیارد تومانی باید با
احتساب سود و بازه زمانی بازگشت تسهیالت
که عمدت ًا هم درازمدت نیســت ،حداکثر ۱۵
میلیارد تومان به بانــک برگرداند و به دلیل
شرایطی که هر روز در اقتصاد ایران از تحریم
و سایر ناکارآمدیهای دولتی به وجود میآید،
بانک مجدد در موعــد بازپرداخت به او یک
وام  ۱۵میلیارد تومانی میدهد تا او بتواند وام
قبلی را تسویه کند؛ اما این بار بابت یک وام
 ۱۵میلیارد تومانی باید  ۲۵میلیارد تومان به
بانک برگرداند .نکته حائز اهمیت آن است که
این  ۱۵میلیارد تومانــی که برای بار دوم به
وامگیرنده پرداخت میشود تنها چند دقیقه در
حســاب او میماند و باز هم به حساب بانک
برمیگردد؛ پــس تا اینجای کار یک وام ۱۰
میلیارد تومانی ۱۵ ،میلیارد تومان آورده برای
بانک دارد.
اما داستان از آنجا شروع میشود که به گفته
مقامــات قضائی ،این روند تنهــا در یکی از
پروندههــای بانکهای خصوصــی ۱۶ ،بار
تکرار شده و در نهایت ،هیأت مدیره بانک نیز
در هر بار پرداخت تســهیالت به دلیل اینکه
بــه ظاهر ،وام قبلی را تســویه کرده و منابع
آن را به بانک برگردانده است ،درصدی را به
عنوان پاداش هیأت مدیره به خود اختصاص
میدهند.

کسری بودجه دولت بر بازار سهام تاثیر جدی دارد

معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه گذاری
ایران گفت :بهتر است کل بدهی های دولت
به اوراق تبدیل شده و همه بدهی ها با انواع
اوراق تصفیه شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان
بورس و اوراق بهادار ،علیرضا توکلی کاشی
در ســمینار تخصصی بررسی الیحه بودجه
و تأثیرات آن بر بازار ســرمایه کشور اظهار
داشــت :با تاکید بر اینکه نوسان درآمدهای
نفتی ســبب بروز نوسانات شــدید در بودجه
میشــوند ،گفت :تأمین مالــی ،نقش تعادل
بخشــی به بودجه را دارد .در یک دهه اخیر،
بدهیهای دولت با سرعت  ۲۹درصد در سال
در حال افزایش بوده است که تداوم این رشد
برای اقتصاد خطرنــاک خواهد بود .لذا برای
مجموع بدهیهای دولت باید ســقف تعیین
کرد.معاون توســعه کانون نهادهای سرمایه
گذاری ایران پیشــنهاد کرد :کل بدهیهای
دولت به اوراق تبدیل شــده و همه بدهیها
با انواع اوراق تصفیه شود.
توکلی با بیان اینکه انتشــار اوراق بدهی به
معنای اعالم بدهی دولت با صدای بلند است،
افزود :در تمام دنیا نیز منظور از بدهی دولت،
فقط اوراق بدهی دولتی است.

وی از نوســانات بودجه ،تعدد دســتگاههای
مصرف کننده بودجــه و عدم پیش بینی راه
حل یا مکانیزمی برای حوادث غیرمترقبه از
قبیل کرونا ،تحریم ،ســیل ،جنگ و سقوط
هواپیما به عنوان مشــکالت اساسی بودجه
در ایران یاد کرد و گفت :نوسان قیمت نفت،
نوســان حجم فروش نفت و رکود اقتصادی
نیز از دیگر مشــکالت در ایــن بخش بوده
است.
توکلی با اشــاره به تأثیر مســتقیم نوسانات
درآمد نفتی بــر کل بودجه ،گفــت :امروز،
مشــکل بودجه کشــور نه درآمدهای نفتی
بلکه نوســان درآمد است .پیشنهاد این است
که دولت برای حذف نوســانات درآمد نفتی
بر بودجه ،به جای ســهم ثابت ،مبلغ ثابت از
درآمدهای نفتی را برداشت کند.
توکلی همچنین بهترین روش برای پوشش
آثار اقتصادی ناشــی از نوســانات بودجه را
استفاده از اوراق و بازار بدهی دانست.
وی کنترل هزینههای دولت و محدود کردن
جدی بخش مصارف بودجــه و تغییر رابطه
بودجــه و نفت با جایگزینی مبلغ ثابت ریالی
به جای سهم ثابت دولت از درآمدهای نفتی
را از جملــه راهکارهای اصالح بودجه ۱۴۰۰

برشمرد.
به گفته توکلی همچنین اســتفاده گسترده
از اوراق مالی اســامی برای تأمین کسری
بودجه و تعیین یک سقف کلی برای مجموع
بدهیهای دولت شامل اوراق موجود در بازار
بدهی ،بدهی به بانکها ،نهادهای عمومی و
پیمانکاران نیز در اصالح بودجه مؤثر خواهد
بود.
تأثیر جدی کســری بودجه دولتها بر بازار
سرمایه
همچنین ســعید اســامی بیدگلی دبیرکل
کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران گفت:
بهطور مشخص بودجه سالهای آخر دولتها
با چالش روبرو میشود.
وی با بیان اینکه کســری بودجه دولتها بر
بازار به شدت تأثیرگذار است ،خاطرنشان کرد:
قطع ًا بدون بررسی بودجه نمیتوان بازار را به
طور دقیق ارزیابی کرد.
اسالمی بیدگلی گفت :در این نشست تأثیرات
بودجه بر بازار برای ما اهمیت دارد و البته این
بودجه امکان تغییر دارد .لذا در این نشست ما
به دنبال این هستیم تا دوستان ما در مجلس
شورای اســامی نظرات فعاالن بازار و ما را
بشنوند.

به یک قدمی احیای دریاچه ارومیه رسیدیم

معــاون آب و آبفای وزیر نیرو با اشــاره به
بهرهبرداری ســد کانی ســیب در اســتان
آذربایجان غربی گفت :با افتتاح این ســد ،به
یک قدمی اجرای طرح بزرگ احیای دریاچه
ارومیه خواهیم رسید.
به گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت
نیرو ،قاســم تقیزاده خامسی دیروز در آئین
افتتــاح طرحهای صنعــت آب و برق در ۴
اســتان آذربایجان غربی ،اردبیل ،مازندران و
اصفهان در قالب هفته ســی و چهارم پویش
#هرهفته_الف_ب_ایــران کــه با حضور
ویدئوکنفرانســی رئیس جمهور و وزیر نیرو
برگزار شد ،اظهار داشت :سد کانی سیب که
بیش از  ۹۰درصــد اعتبارات و اجرای آن در
دولت تدبیر و امید انجام شــده ،در این هفته
از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران افتتاح
میشــود.به گفته وی این ســد ،یک ســد
خاکی با ارتفاع  ۵۸متــر و با طول تاج ۸۵۰
متر و دریاچهای به طول  ۲۰کیلومتر اســت
که میتواند  ۷۰۰میلیــون مترمکعب آب را
ســاالنه تنظیم و بیش از  ۹۰درصد آن را از
طریــق یک تونل  ۳۶کیلومتری و کانال ۱۱
کیلومتری توســط رودخانه به پیکره دریاچه

ارومیه انتقال دهد.
تقیزاده خامســی با اشــاره به هزینه ۵۰۰
میلیارد تومانی احداث این سد در طول هشت
سال گذشته ،گفت :این سد عالوه بر احیای
دریاچه ارومیه ،میتواند از نظر گردشگری در
منطقه بسیار مناســب و اشتغالزا برای مردم
باشد.
وی همچنین با اشــاره به آبگیری سد کرم
آباد در اردیبهشت سال گذشته ،گفت :حدود
 ۴۳۰۰هکتار شــبکه آبیاری این ســد آماده
شــده بود که امروز  ۸۴۰۰هکتار دیگر آماده
میشود .امیدواریم در همین دولت  ۱۰هزار
هکتار دیگر از شبکه افتتاح شود که با این کار
در واقع  ۲۳هزار هکتار شبکه آبیاری احداث
خواهد شد.تقیزاده خامسی خاطرنشان کرد:
شــبکههای آبیاری به طور معمــول برای
بهبود اراضی انجام میشود که در خصوص
شبکههای ســد کرم آباد ۸۰ ،درصد اراضی
از نوع اراضی توســعهای است که عالوه بر
اشــتغالزایی ،اراضی نیز به کشاورزان جدید
واگذار خواهد شد.وی گفت :در این طرح هم
 ۵۳۰میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.
معــاون آب و آبفای وزیر نیرو در پاســخ به

سوال رئیس جمهوری در خصوص تونل ۳۶
کیلومتری هم گفت :ایــن تونل دقیق ًا ۳۵.۵
کیلومتر اســت که در آن دو دستگاه حفار از
طرف دریاچه و نیز خشــکی کار را آغاز کرد.
دستگاه نخست از طرف دریاچه  ۲۰کیلومتر
حفاری کرده و اکنون خارج شــده و دستگاه
دیگر هم کار خود را آغاز کرده و  ۱.۵کیلومتر
دیگر باقی مانده است.
وی اظهار داشت :در این  ۱.۵کیلومتر دو ماه
است که به بافت آبرفتی در الیههای زمین و
جریان شدیدی از آب برخورد کردهایم و باری
که روی دســتگاه حفار است دو برابر میزان
تعریف شده اســت.تقیزاده خامسی با بیان
اینکه راهاندازی دستگاه از روز چهارشنبه۱۰ ،
حلقه چاه بــه عمق  ۱۰۰تا  ۱۲۰متر حفاری
شــده که آب را از تونل پمپاژ میکند .مقدار
آبــی که روزانه پمپاژ میشــود  ۱۰۰میلیون
لیتر و به اندازه ظرفیت آب شــرب یک شهر
 ۴۰۰هزار نفری اســت ،گفت :تمام ظرفیت
تخصصی کشور مطرح در سطوح بینالمللی
در این طرح به کار گرفته شــده و امید است
که با افزایش نرم حفاری اوایل سال آینده آب
به دریاچه برسد.

ابعاد پنهان خلق پول در اقتصاد ایران
البتــه این تمام ماجرای خلق پول از ســوی
بانکها نیســت ،بلکه در مــوارد دیگر ،تمام
ســپردههای مردم برای پرداخت وام هزینه
نمیشود و هیأت مدیره بخشی از آن را صرف
خرید ملک کــرده و بنگاهداری میکند و در
نهایت ،ورود بانکها به عرصه خرید و فروش
ملک و امالک ،نه تنها کف قیمتی منطقه را
افزایش میدهــد؛ بلکه بعض ًا این افزایش در
برخی موارد به رشــد  ۳۰۰تا  ۴۰۰درصدی
قیمت ملک میشود و اینجا است که باید به
این نوع خلــق پول به عنوان یک حق عامه
نگاه کرد و قوه قضائیه را محق ورود به چنین
پروندههایی دانست.
به گفته کارشناســان ،برخــی بانکها خلق
پــول میکنند تــا وام بدهنــد؛ در حالی که
بانک متناســب با پولی که خلــق میکند،
باید جریان نقدی برگشــتی هم داشته باشد.
این در شــرایطی است که مروری به فعالیت
برخــی بانکهای متخلف ،به خوبی نشــان
میدهــد که برخی بانکها با یک نترســی
و بیمحابایی ،پــول ایجاد میکنند و از آنجا
که خروج پول از بانک ،نیاز به ســپردهگیری
دارد؛ به همین دلیل ،نــرخ بهره را باال نگاه
میدارند و یک تنه در سیســتم بانکی ،نرخ
ســود را هدایت میکنند و باال میبرد؛ پس
سرمنشــا این نرخ باالی سود بود و به نظام
بانکی خسارت میزند.
واقعیت آن اســت که سرعت برخی بانکها
در باال بردن نرخ ســود به قدری تند اســت
که حســاب آن تراز نمیشود و بانک مجبور
اســت از بانکهای دیگر استقراض کرده و
ســپردهای که از بقیه بانکها میمکد را ،به
مرور به گونهای وارد عمل میشــود که به
صورت مستقیم از بانکها قرض کنند و ارقام
قابــل توجهی نیز از بانــک مرکزی دریافت
نمایند؛ حتی به قیمتی که به دلیل رشد پایه
پولی و کسری بودجه ،زبانزد شوند.
به هر حال واقعیت آن است که ذینفع رشد
پایه پولی بانکها هســتند؛ چراکه به گفته
کارشناســان نظام بانکی ،ایــن امر ،قدرت
بانک را باال میبرد و بدهی بانک مسموم را
کاهش میدهد اما به معنای آن نیست که آن
بانک ،بهتر از گذشته عمل کرده است .حال
موضوع هر چه که باشــد ،برخی بانکها با
نقاب عملیات بانکی ،دست به خلق پولهایی
میزنند که به مــرور زیر پای نظام بانکی را
خالی خواهند کرد.

اخبار

خرید  ۴.۵هزار میلیارد تومانی اوراق بدهی از
سوی بانک ها

بانــک مرکزی با تزریق  ۴۵.۳هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید
با سررســید  ۱۴روزه با حداقل نرخ  ۲۰درصد به بانکهای متقاضی موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی ،پیرو اطالعیه روز یکشــنبه
 ۷دیمــاه  ۱۳۹۹مبنی بر برگزاری حراج خرید مــدتدار اوراق بدهی دولتی در
عملیات بازار باز ،چهار بانک در مهلت تعیین شــده سفارش فروش اوراق بدهی
دولتــی در قالب توافق بازخرید (ریپو) را در مجموع به ارزش  ۱۰۷.۴هزار میلیارد
ریال از طریق ســامانه بازار بینبانکی به بانک مرکزی ارسال کردند.
با توجه به پیشبینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی ،موضع
پولی بانک مرکزی در این هفته ثبات نقدینگی بود.
از این رو ،بانک مرکزی با تزریق  ۴۵.۳هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق
بازخرید با سررســید  ۱۴روزه با حداقل نــرخ  ۲۰.۰درصد به بانکهای متقاضی
موافقت کرد.
معامالت مربوط به این عملیات و معامالت مربوط به سررســید توافق بازخرید دو
هفته قبل به ارزش  ۴۷هزار میلیارد ریال توســط کارگزاری بانک مرکزی در روز
چهارشنبه  ۱۰دیماه انجام شد.
بــه عالوه ،در هفته جاری هیــچ بانکی از اعتبارگیری قاعدهمند اســتفاده نکرد.
بانکها و مؤسســات اعتباری غیربانکی میتوانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه
از اعتبارگیری قاعدهمند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشــروط به در
اختیار داشــتن اوراق بدهی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ ســود ســقف
داالن ( ۲۲درصد) استفاده کنند.
شــایان ذکر اســت بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگــی مورد نیاز بازار
بینبانکــی ریالی ،عملیات بازار بــاز را به صورت هفتگی اجــرا میکند .موضع
این بانــک (خرید یا فروش قطعی یــا اعتباری اوراق بدهی دولتی) بر اســاس
پیشبینــی وضعیــت نقدینگی در بــازار بینبانکی و با هدف کاهش نوســانات
نــرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف ،از طریق انتشــار اطالعیه در ســامانه بازار
بینبانکی اعالم میشود.
متعاقــب اطالعیه مزبور ،بانکها و مؤسســات اعتبــاری غیربانکی میتوانند در
راســتای مدیریت نقدینگی خود در بازار بینبانکی ،نسبت به ارسال سفارشها تا
مهلت تعیین شــده از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند.

برگ ســبز و کارت خودرو سواری پژو پارس
رنــگ ســفید مــدل  ۱۳۸۸بــه شــماره موتور
 ۱۲۴۸۸۲۲۴۲۸۰۰و شــماره شاسی �NAAN
 01CA1AE671051و شــماره پــاک ۶۹۷
ل  ۶۶ایــران  ۵۵متعلق بــه خانم مریم صفایی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز و ســند ماشــین خودرو ســواری
ســمند رنــگ مشــکی مــدل 1389به شــماره
موتــور  14789008275و شــماره شاســی
 NAACJ1JC7AF265713و شــماره پالک
 378ب  74ایــران متعلق به خانم مرضیه محبی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز موتور ســیکلت ســریرCDI 125
رنگ قرمز آلبالویی مدل  1390به شماره موتور
 CG125NBJA3095090و شــماره شاسی
N2Z125A9011355وشمارهپالک35949
ایران  691متعلق به آقای علی ساریخانی مفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو ۴۰۵SLX-

 TU5رنــگ ســفید مــدل  ۹۹بــه شــماره موتــور
 139B0193560۰و شــماره شاســی �NAAM

 31FEXLK514344و شــماره پــاک  ۶۵۵م ۸۴
ایــران  ۴۵متعلق به خانم آذر ســلطانیان مفقود و از
درجهاعتبارساقطاست.

بــرگ ســبز موتــور ســیکلت ســاوین 200
رنــگســفیدمــدل 1395بــهشــمارهموتــور
 0199NDR095532و شــماره شاســی
 NDR***200K9574409و شــماره پــاک
 56623ایران  517متعلق به آقای ســید جواد
موسوی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

است.

ســندکمپانیکشــندهتریلیدانگفنگرنگ
ســفید-روغنی مــدل  1397به شــماره موتور
 ISZ4805178795263و شــماره شاســی
 NADG3DV20JH618197و شــماره پالک
 585ع 35ایران 65متعلق به آقای حمید عامری
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کارتپایــانخدمــتاینجانــبمحمــد
گلرســانفرزندعلیبهشمارهشناسنامه
 6392و شــماره ملــی 4433611352
صــادره از یزد مفقــود و از درجــه اعتبار
ساقطاست.

برگسبزموتورسیکلتهرمزرنگخاکستری
_نــوک مــدادی مــدل  ۱۳۹۲به شــماره موتور
 156FMIو شــماره شاســی  NB5***125Hو
شماره پالک  ۸۱۱۳۷ایران  ۱۲۴متعلق به آقای
حمیــد رضا کثیری قهی مفقــود و از درجه اعتبار
ساقطاست.

برگ ســبز موتور ســیکلت شــباب رنگ قرمز

بــرگ ســبز خــودرو ســواری برلیانــس رنگ
نــوک مــدادی مــدل  ۱۳۹۶بــه شــماره موتور
 BM15L*G054672و شــماره شاســی
 NAPH330ABH1031731و شــماره پالک
 438ب 91ایران 88متعلق به آقای عبدالحمید
انصاری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کارتخودروخودروسواریال۹۰رنگسفیدمدل

 ۱۳۸۶به شماره موتور  K4MA690D009607و
شــماره شاســی  NAPLSRALD71003447و

شــماره پــاک ۹۵۸ب ۱۷ایــران ۱۰متعلق به آقای
محمد حســین فرجی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط

زرشـ�کی مد ل 1390به شماره موتور�162fm
 jsbو شماره شاســی  N1u150hو شماره پالک
 87295ایران  613متعلق به آقای امیرحسین
حدیدی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی خودرو سواری پراید رنگ سفید
مــدل 1394بــه شــماره موتــور 5366502و
شماره شاسی  NAS431100F5833792و
شماره پالک 249ق 98ایران 54متعلق به آقای
سمیراغریبمفقودوازدرجهاعتبارساقطاست.

