
انتخابات نمایندگان هفتمین دوره اتاق اصناف ایران که با حضور 
پیام های  شد،  برگزار  کشور  سراسر  اصناف  نمایندگان  حداکثری 
متعددی را برای فعاالن این عرصه مخابره کرد. نخستین پیام این 
انتخابات را می توان ایجاد همدلی و همراهی در اصناف سراسر کشور 
دانست. انتخاب هایی که توانست وسعت، گستره و توان نمایندگان 
صنوف را به نمایش گذاشته و وحدت خانواده اصناف را بیش از 

گذشته نشان دهد.
به گزارش »ابتکار«، در این شرایط و با برگزاری انتخابات آزاد و 
یکپارچه ای که تمامی اعضای هیئت رئیسه و اتاق اصناف ایران از 
شهرستان ها به عنوان معتمدان صنفی معرفی شدند، گزینه نماینده 
وزیر در اتاق اصناف ایران هم به نام ابراهیم درستی خورد. انتصاب 
منتخب اول شهر و استان تهران  توانست نماینده کالن شهر تهران 
و پایتخت جمهوری اسالمی ایران را نیز در بطن خود بگنجاند. 
از این رو، انتخاب ابراهیم درستی به عنوان نماینده وزیر صنعت، 
معدن و تجارت تصمیمی شایسته و ارزشمند است. حال پرسش 
اصلی اینجا است که ابراهیم درستی علی رغم ارتباطات و تعامالت 
نزدیک با هیئت دولت، مجلس و مدیران سطح اول اقتصادی 
کشور از یک سو و شناخت دقیق از مناسبات صنفی از سوی 
دیگر، چگونه می تواند این نقش موثر و کلیدی را اجرا کند. پیرامون 
این موضوع، مشکالت و معضالت فعلی اصناف و برنامه های آتی 

درستی در اتاق اصناف ایران با وی به گفت وگو نشسته ایم.
 از نگاه شما قانون نظام صنفی نیازمند بازنگری است؟ 

  ما خالف قانون نه می توانیم و نه می خواهیم عمل کنیم اما 
برای بازنگری آن اقدام خواهیم کرد. با توجه به نقش تازه ای که 
در اصناف دارم، در حال حاضر این موضوع را از منظر دو دیدگاه 
نماینده دولت و نماینده اصناف در اتاق ایران مورد ارزیابی قرار 

می دهم.
 به عنوان نماینده وزیر در اتاق  اصناف ایران چه وظایف و 

اختیاراتی دارید؟ 
 بنده در دوره آقایان غضنفری و نعمت زاده نماینده دولت 
در شورای اصناف کشور بودم، اکنون نیز در دوره آقای رحمانی 
آقای رحمانی  بگویم دیدگاه  به جرئت می توانم  نماینده شدم. 
نسبت به گذشته در مورد اصناف بسیار  تغییر کرده است. من 
پیش از اینکه نماینده وزیر باشم، صنفی هستم و خوشحالم که 
انتخاب کردند.  از بین اصناف به عنوان نماینده وزیر  فردی را 
توصیه کلیدی آقای رحمانی مبنی بر ایجاد وفاق بین هئیت رئیسه 
اتاق اصناف ایران بسیار بجاست و علت اینکه بر این نکته کلیدی 
دست گذاشتند، به خاطر این است که دوره گذشته بدترین زمان 
اتاق ایران بود؛ دوره ای که منیت حاکم شده و کارها به صورت 
تشکیالتی انجام نمی گرفت ضمن اینکه به این موضوع در گذشته 
هم انتقاد داشتیم. در دوران آقایان سینکی و شریعمتداری نیز 
بارها انتقاد کردم که  قائم به فرد و شخص تصمیم می گیرید. 
وقتی یک هئیت رئیسه در کار عملیاتی با یک فرد خاص مخالف 
هستند و تک محوری عملی می شود، کار پیش نمی رود اما به جای 
راه حل فقط صورت مسئله را پاک می کردند. در این دوره با توجه 
به دیدگاهی که آقای رضا رحمانی داشت به وفاقی رسیدیم که 
بهترین و کم حاشیه ترین انتخابات را طی دوره های پیش در اتاق 
اصناف ایران شاهد بودیم، با سالمت کامل بدون هیچ اعتراضی که 
رعایت حساسیت در کار را نشان می دهد. از دیگر وظایفم به عنوان 
نماینده دولت این است که مرضی الطرفین باید عمل کنم. آنجا 
که حق و حقوق اصناف است، دفاع و جایی که باید از دولت دفاع 
شود حقوق دولت را در نظر بگیرم چرا که ما می خواهیم به عدالت 
مورد نظر برسیم. ما هم آمادگی تام داریم در دو حالت همکاری و 

تعامل داشته باشیم.
  در دوره قبل نماینده وزیر در اتاق آنچنان پررنگ و نقش آفرین 

نبود، شما چه راهکارها و برنامه هایی دارید؟ 
 در این قسمت تغییر را ایجاد می کنم. پیش تر هم با شهامت 

گفتم که چرا نماینده وزیر در راس و سرلوحه اتاق اصناف ایران 
قرار نگیرد، در دوره قبل نماینده وزیر صنفی نبود اما اکنون که 
هست می توان در عین رعایت عدالت در همه امور ریاست را 
نیز به نماینده وزیر داد اما چنین نخواستم و البته خوشبختانه 
با یک اتفاق آرا آقای سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف خوزستان 
به ریاست اتاق ایران و آقایان شکریه نایب رئیس اول، مجتبی 
صفایی نایب رئیس دوم، بنانژاد خزانه دار، حسین طاهر محمدی 
دبیر، جهانگیری و بنده به عنوان دو عضو هئیت رئیسه اتاق انتخاب 

شدیم.
 نماینده وزیر چگونه می تواند با هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران 

تعامل کند؟
 با تمام قوا سعی خواهم کردم نقش خود را به گونه ای ایفا 
کنم که نتیجه آن وفاق، همدلی و مشاوره باشد. آنچه وزیر، بنده 
را نسبت به آن توصیه و تاکید کردند ایجاد وفاق و همدلی بود 
ولی کلیدی ترین کار ما حفظ و رعایت عدالت، آرامش، همدلی و 
خواسته هایی که باید اصناف در قبال دولت و دولت در قبال اصناف 

انجام دهند، است. 
 مالیات همواره از موضوعات چالشی بین اصناف و دولت بوده، 
اکنون در این جایگاه دیدگاه تان را در این خصوص تشریح کنید. 

در زمینه صندوق مکانیزه فروش چه نظری دارید؟
در بخش صندوق مکانیزه باید گفت از همان ابتدا به صورت 
صحیحی تعریف نشد. اساساً صندوقی وجود نداشت که یکسری 
از اتحادیه ها تحت پوشش و ملزم به استفاده از آن شدند. یعنی از 
همان ابتدا قدم ها اشتباه برداشته شد، بعد عمل شد. پس موضوع 

در نطفه اولیه به طور کلی پر از ایراد بود.
 مطلب دوم اینکه در اکثر موارد سازمان مالیاتی نمی خواهد 
نشان  را  وفاق  این  یعنی  کند.  قبول  را  و کسبه  اصناف  حرف 
نمی دهد، اصناف خمس و زکات می دهند چون تکلیف دینی و 
جزو ایمان و عقیده خود می دانند اما وقتی سازمان هزینه های ما 
را قبول نمی کند و فقط می گوید باید مالیات بدهید پس اعتماد 
را سلب می کند، وقتی فرد صنفی یک سال خوب کار می کند، 
مالیاتش را می دهد ولی وقتی کسب و کار کساد و راکد است 
چرا باید سازمان حرف اصناف را نپذیرد. ما همه در یک کشور 

با یک شرایط یکسان معاش می کنیم. سازمان طبق عرف عمل 
می کند. بارها گفته ام سازمان امور مالیاتی به اصناف که همه 
اجزای یک پیکر هستیم اعتماد کند تا جایی که مطمئن باشد 
برنده می شود. اما به عنوان نماینده دولت و نماینده اصناف در 
سازمان امور مالیاتی پیشنهاد می کنم و اکنون بیشتر پیگیر این 
مورد خواهیم بود. در این زمینه پیشنهادهای مشخصی هم دارم. 
یک تنفس مالیاتی به اصناف بدهند؛ مخصوصا در بخش تولید. 
در این صورت دولت ضرری نمی بیند چرا که از آن طرف می تواند 
در دوره تنفس دنبال افرادی باشد که فرار مالیاتی دارند و پرونده 
مالیاتی ندارند. آمارها نشان می دهد بسیاری از افراد صنفی فرار 
مالیاتی دارند و باید سازمان به دنبال این ها باشد اما با وجود پرسنل 
و کارکنان زیادی که در اختیار دارند باز به سراغ افرادی می روند 
که شناسنامه داشته، در حالی که فراریان مالیاتی بسیارند و سازمان 
می تواند به راحتی آن ها راشناسایی کند. باید اعتمادسازی شود، که 
اگر این مورد تحقق یابد من به عنوان یک صنفی دیگر از گذاشتن 
صندوق ابایی ندارم. اما ابتدا باید بسترش آماده بشود که آماده 
نشده است. سازمان از ابتدا اشتباه عمل کرده. به جرئت می گویم 
بسیاری از مسئوالن امور دارایی اصال از عملکرد صندوق مکانیزه 
فروش اطالع نداشتند. نمی خواهم بگویم که اصناف هیچ تخلفی 
ندارند، اما نباید کل تشکیالت را زیر سوال برد. در حاضر در رابطه 
با صندوق مذکور که مجلس محترم کلیات آن را مصوب کرده 
ولی از آنجا  که در هیئت رئیسه اتاق اصناف تغییراتی داشته ایم 
نیاز دارد تا دوباره این قانون مورد ارزیابی قرار گیرد تا نقاط کور آن 
اصالح شود و درخواست مان از دولت محترم این است هر جا که 
می خواهند برای اصناف تصمیم بگیرند صندلی اصناف نباید خالی 

باشد مشورت با اصناف ضرری نخواهد داشت.
 اتاق اصناف به عنوان مشاور سه قوه می تواند فعالیت داشته 

باشد، شما چه برنامه ای در این راستا دارید؟
مشترک  صورت  به  تعاون  و  بازرگانی  اتاق  اصناف،  اتاق   
دبیرخانه ای را دایر کردند که متاسفانه این دبیرخانه در چهار 
سال گذشته هیچ کاری انجام نداد. یعنی دبیرخانه ای تشکیل شد 
اما کاری صورت نگرفت که این خود یک ضعف است. ما مکلف 
هستیم با تمام قوا )مقننه- مجریه- قضائیه( ارگان های مختلف، 

نیروی انتظامی و... تعامل داشته باشیم. 
وقتی دبیرخانه مشترکی ایجاد و مطالبات هر بخش مشخص 
باشد، با برنامه موضوعات را پیگیری می کنیم. من وقتی درجلسه ای 
حاضر می شوم باید نسبت به افراد و موضوعات آن برنامه داشته 
باشم. از همان صندلی باید به عنوان نماینده کسانی که از طرف 

آنها آمده ام استفاده بهینه را ببرم.
 در رابطه با بودجه واحد های بازرسی و نظارت موضوع ماده 
72 قانون نظام صنفی به عنوان نماینده وزیر در اتاق اصناف ایران 

چه موضعی دارید؟
 مطمئن باشید با توجه به اینکه نماینده وزیر هستم اما یک 
فرد صنفی هستم. اگر خواستیم به همان قوانین و اعتقادات دینی 
تشیع در قضاوت و نمایندگی حق هر دو طرف را محفوظ بداریم 
بنده نیز از این شرایط مستثنی نیستم. مرضی الطرفین قضاوت 
می کنم و سخن هر دو طرف را می شنوم و تا آخرین لحظه ای 
که روی این صندلی هستم از حق دفاع می کنم. قطعا با تعامل 
سازنده و همراهی مسئوالن زی ربط در راستای اجرای صحیح 
ماده  موضوع  اصناف  مطالبات  و  برداشت  خواهیم  گام  قانون 
یادآور  پایان  در  کرد.  خواهیم  احیا  را  صنفی  نظام  قانون   72
می شوم با توجه به گذراندن دوره ای خاص در اصناف با حضور 
هیئت رئیسه منسجم اتاق اصناف ایران می تواند منشاء خیر در 
کشور باشد. متاسفانه حتی در طی یک سال گذشته حتی یک 
جلسه اجالس و یک کمیسون تخصصی برگزار نشد ، بزرگ ترین 
ضعف اتاق اصناف کشور بود درحالی  که در این دوره با حضور 
اجالس های  تشکیل  نمایندگان ،  از  تخصصی  کمیسیون های 
فوق العاده ، تشکیل جلسات اد واری در استان ها و حضور هیئت 
رئیسه در شهرستان ها، حضوری عملیاتی و پررنگ داشته باشیم. 
به عنوان مثال در کرمانشاه اجالس برگزار شود و همگی از نزدیک 
با مشکل افراد روبه رو شوند. در این جلسات از مسئوالن مرتبط در 
حوزه های مختلف مانند بیمه، شهرداری، سازمان امور مالیاتی و 
مراجع تصمیم گیرنده باشند. زمانی می توان مشکالت را حل کرد 
که موضوعات از دایره تئوری به عملی برسد. آرزوی رونق در کشور 
و خانواده بزرگ اصناف را دارم. ان شاهلل در شرایط سخت همیشه 

کنار هم بمانیم و خدمتگزار مردم باشیم.

اقتصادی 5

 سه برنامه وزارتخانه
برای افزایش عرضه مسکن

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن از بررسی سه برنامه افزایش 
عرضه خانه در کل کشور در جلسه شورای هماهنگی مسکن خبر داد.

علی چگینی در گفت و گو با هیبنا، اعالم کرد: شورای هماهنگی مسکن 
طی هفته های گذشته، با حضور وزیر جدید راه و شهرسازی طی دو جلسه 
برگزار شد و موضوع راهکارهای افزایش عرضه و رونق در بخش مسکن و 
ساختمان در این جلسات با حضور معاونین مرتبط با حوزه مسکن و همچنین 
مدیران و روسای دستگاه های مسوول و متولی تامین مسکن، مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.
چگینی درباره آنچه به عنوان جمع بندی اولیه در جلسات شورای هماهنگی 
مسکن وزارت راه و شهرسازی مشخص شده است، گفت: سه برنامه از سوی 
شرکت بازآفرینی شهری ایران، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و همچنین شرکت 
عمران شهرهای جدید در این جلسات به وزیر راه و شهرسازی و سایر اعضای 
جلسه به عنوان مجموعه های برنامه های رونق آفرین در صنعت ساخت و ساز 

تاکنون ارایه شده است.
بزودی در سومین جلسه شورای  افزود:  ادامه  در  اقتصاد مسکن  مدیر کل 
هماهنگی مسکن، مدیران و مسووالن تهیه کننده این سه برنامه نسبت به توضیح 
بیشتر و دفاع از برنامه های خود برای افزایش ساخت و سازهای مسکونی اقدام 

خواهند کرد.

موسوی تشریح کرد

حضور پررنگ بانک سپه در عرصه های مختلف اقتصادی 
آذربایجان غربی

مدیر شعب منطقه آذربایجان غربی گفت: بانک سپه برای کمک به تحقق 
اهداف اقتصادی دولت مبنی بر رشد تولید و اقتصادی 2 هزار و 710 میلیارد ریال 
تسهیالت به بخش های مختلف اقتصادی استان آذربایجان غربی در هشت ماهه 

سال جاری پرداخت کرد.
سید علی موسوی ضمن اعالم خبر فوق افزود: پرداخت تسهیالت بانک سپه به 
فعاالن اقتصادی در هشت ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
حدود 20 درصد رشد نشان می دهد. وی تصریح کرد: از مبلغ کل تسهیالت 
پرداختی بانک سپه در استان آذربایجان غربی طی هشت ماهه نخست سال جاری 
هزار و 430 میلیارد ریال آن به بخش بازرگانی و خدمات، 570 میلیارد ریال به 
بخش مسکن و ساختمان و 250 میلیارد ریال آن به بخش های، معدن و صنعت 

کشاورزی اختصاص یافته است.

رئیس مجمع عمومی بانک مسکن در سال ۱۳۹۶ تاکید کرد

 رعایت ضوابط سود بانکی
توسط بانک مسکن

رئیس مجمع عمومی بانک مسکن در سال ۱۳۹۶ ضمن بررسی گزارش 
عملکرد این بانک، به دلیل رعایت ضوابط سود سپرده های بانکی توسط 

بانک مسکن از مسووالن این بانک تقدیر و تشکر کرد.
به گزارش هیبنا، عباس معمار نژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های 
دولتی وزارت اقتصاد به عنوان نماینده وزیر اقتصاد در مجمع عمومی فوق 
العاده بانک مسکن به نکاتی در مورد گزارش عملکرد بانک مسکن اشاره کرد. 
نکته دیگری که معمار نژاد به آن اشاره کرد بحث تبدیل بانک مسکن به بانک 
توسعه ای تخصصی است. نماینده وزیر اقتصاد در مجمع بانک مسکن افزود: 
بانک مسکن یک بانک تخصصی است و اخیرا بحث توسعه ای تخصصی نیز 
مطرح شده است اما باید به این نکته توجه کرد که بانک های توسعه ای و 

تخصصی الزامات خاصی دارند.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور:

کاهش هزینه سود پرداختی دستاورد مهم بانک مسکن 
است

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور کاهش نرخ سود 
پرداختی در کنار رشد 25 درصدی سپرده های بانک در سال ۱۳۹۶ را یک 

دستاورد مهم برای بانک مسکن عنوان کرد.
به گزارش هیبنا، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه 
کشور در مجمع عمومی بانک مسکن با تاکید بر این که بانک در چارچوب برنامه 
های راهبردی خود حرکت می کند، تاکید کرد: خوشبختانه بانک مسکن دارای یک 
برنامه راهبردی است، این در حالی است که مشکلی که در نظام بانکی کشور وجود 
دارد این است که بانک ها در کشور یا فاقد برنامه راهبردی هستند، یا این که برنامه 

راهبردی با عملکرد مطابقت ندارد.

گزارش 8 ماهه سال ۹7 اعالم شد

 افزایش 7 درصدی تولید کنسانتره
زغال سنگ ایمیدرو

مرکزی  البرز  و  طبس  شرکت های  سنگ  زغال  کنسانتره  تولید  میزان 
)وابسته به ایمیدرو( طی 8 ماهه سال۹7،بیش از 7 درصد افزایش یافت. 
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران، شرکت های زغال سنگ طبس و البرز مرکزی از ابتدای فروردین تا 
پایان آبان، 45۹ هزار و ۳۱۶ تن کنسانتره زغال سنگ تولید کردند. اما رقم 
تولید مدت مشابه سال گذشته، 42۹ هزار و 82۳ تن بود. از میزان تولید 
کنسانتره زغال سنگ، ۳۹۹ هزار و 475 تن توسط »شرکت زغال سنگ 
طبس« و 5۹ هزار و 84۱ تن از سوی »شرکت زغال سنگ البرز مرکزی« 

تولید شد.

اعمال نرخ جدید سود سپرده ها از اول آذر در موسسه 
اعتباری کوثر

بیست و سومین هم اندیشی سراسری معاونین و مدیران موسسه اعتباری 
کوثر با حضور قائم مقام مدیرعامل، معاونین و مدیران حوزه مرکزی و 

مدیران استان ها در محل ساختمان حوزه مرکزی موسسه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر؛ جواد فهیمی پور سرپرست 
موسسه در این هم اندیشی سراسری با اشاره به رعایت نرخ های مصوب بانک 
مرکزی گفت: رعایت کامل بخشنامه ها و قوانین ابالغی بانک مرکزی همواره در 
موسسه کوثر مورد تاکید است و در مباحث نرخ سود، کامال تابع قوانین ابالغی بانک 
مرکزی هستیم .ضمناً سود حساب های کوتاه مدت به صورت ماه شمار از طرف 
بانک مرکزی با عنایت به مصوبه شورای پول و اعتبار ابالغ شد که بانک ها می بایست 

از ابتدای بهمن ماه این ابالغیه را رعایت کنند.
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رشد۲۱ درصدی تراکنش  های بانکی از طریق کیوسک  بانک مسکن
ارائه طیف متنوعی از خدمات بانکی از طریق کیوسک  بانک مسکن سبب رشد 2۱ درصدی تراکنش های بانکی از این طریق در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ شده است. به گزارش هیبنا، کیوسک های بانکی ابزاری مهم در 

زمینه اجرای بانکداری الکترونیک هستند که با توجه به سخت افزارها و نرم افزارهای به کار رفته در آنها، امکان دسترسی به خدمات متنوعی را در بستر بانکداری الکترونیکی فراهم می کنند. 

یک تنفس مالیاتی به اصناف بدهند

ایجاد وفاق بین هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران
اخبار

گرانی کاالها تقصیر نقدینگی است، نه دالر

رئیس دانشگاه خاتم در کنفرانس گروه مهندسان مالی و بیم سنجی ایران

وجود مبنای علمی برای مدل ها، اجتناب ناپذیر است

کاهش قیمت اجناس به دالر بستگی چندانی ندارد  بلکه علت تورم در کشور 
نقدینگی است. این در حالی است که تخمین زده شده حجم نقدینگی تا 

پایان سال به 2۰۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
به گزارش ایسنا، مرتضی زمانیان اقتصاددان در مورد علت کاهش نیافتن قیمت 
اجناس اظهار کرد: داستان کاهش قیمت ارز و عدم کاهش قیمت کاالها، در چند سال 
گذشته با افزایش قیمت بنزین تکرار  شد. در آن موقع وقتی قیمت بنزین زیاد  شد از 
قیمت پرتقال گرفته تا دستمال کاغذی همه کاالها افزایش پیدا  کرد و این افزایش را به 
بنزین نسبت  دادند.  مساله عدم کاهش قیمت اجناس به دالر بستگی ندارد. علت تورم 
در کشور مسئله نقدینگی است. فرض کنید بنده مبلغ پول ثابتی را در اختیار دارم. اگر 
تصمیم بگیرم که کاالیی بخرم که تا به حال یک قیمت داشته و االن قیمتش افزایش 
پیدا کرده و تقاضای من برای خرید این کاال ادامه داشته باشد، پس باید پول بیشتری 
برای آن کاال بپردازم و این یعنی مخارج من در یک حوزه بیشتر می شود و در حوزه 

دیگری مانند سفر کمتر  می شود یا به صفر  می رسد. در حال حاضر در بعضی جاها 
مثل حوزه سفر و گردشگری رکود داریم و در جاهای دیگر تورم شدیدی داریم. وقتی 
همه چیز در حال افزایش قیمت است، این نشان می دهد که نقدینگی جامعه زیاد 
شده است. خیلی از افرادی که درآمد ثابتی دارند حجم نقدینگی آن ها ثابت مانده ولی 
آمارها نشان می دهد نقدینگی در جامعه بسیار باال است. عامل اصلی افزایش قیمت ها 
نقدینگی است. به دلیل سیاست های نادرست، نقدینگی در کشور تورم ایجاد کرده 
است. پس بدانیم ارز تاثیر چندانی در افزایش یا کاهش قیمت ها ندارد. افزایش قیمت 
ارز هم خود معلول آن پدیده ای است که مسکن و خدمات به  خاطر آن افزایش پیدا 
کردند و آن نقدینگی است. تخمین زده شده حجم نقدینگی تا پایان سال به 2000 
هزار میلیارد تومان برسد. تا نقطه ای جذابیت سود بانکی بر خرید ارز و سکه می چربید 
ولی از آن نقطه به بعد خرید ارز و سکه جذابیت بیشتری پیدا کرد. به همین خاطر 

مردم پول خود را از بانک بیرون کشیدند و به سمت بازارهای مختلف روانه کردند.

مراسم افتتاحیه پنجمین دوره کنفرانس گروه مهندسان مالی و بیم سنجی ایران، 
در تاریخ ۱ دی در محل دانشگاه خاتم و با حضور جمعی از فعاالن عرصه مالی و 

بانکی، استادان و پژوهشگران برگزار شد.
به گزارش ابتکار به نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد، در این مراسم  مجید قاسمی رئیس 
دانشگاه خاتم ضمن اشاره به مقام واالی پروفسور حسابی و نگاه عمیق ایشان به انواع علوم گفت: 
رابطه بین استاد و دانشجو باید یک رابطه کامالً دوستانه، متعامل و متقابل باشد. ما نظریه های 
اقتصادی بسیاری داریم که در نتیجه رابطه استاد و دانشجو تبیین و همه گیر شده اند. وی ادامه 

داد: ما دانشجویان و فارغ التحصیالن نخبه و خوبی داریم، اما در همان رشته هایی که این عزیزان 
فارغ التحصیل شده اند مشاغل خالی بسیاری هم وجود دارد. علت این ناهماهنگی این است که 
حوزه دانشگاهی ما نمی تواند باعث ایجاد مهارت شود. وی در ادامه ضمن تأکید بر اهمیت علم 
فلسفه به عنوان علم پایه افزود: باید توجه داشته باشیم که در اقتصاد نباید به طور مطلق نگاه کمی 
و مقداری داشته باشیم. این بزرگ ترین اشتباه یک متخصص است و همیشه جواب نمی دهد. هر 
مدلی باید مبنای تئوری و نظری داشته باشد. حتی در بحث های مالی هم مبنای نظری بسیار 
مهم است. در هر مدلی رابطه ی بین تابع و متغیر باید یک مبنای علمی داشته باشد.  قاسمی 

همچنین در خصوص تعریف و حوزه های مهندسی مالی، انواع رویکردهای مدلسازی، لزوم توجه 
به سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه مالی و بانکی، لزوم انجام پژوهش های دانشگاهی در 
زمینه علوم مالی با همکاری پژوهشگران اقتصادی و ... صحبت کرد. گفتنی است کنفرانس گروه 
مهندسان مالی و بیم سنجی ایران از یکم تا چهارم دی ماه در محل دانشگاه خاتم و با تشکیل 
کارگاه های مهمی با موضوعاتی از قبیل تعامل ریاضیات مالی و بخش انرژی، مبانی یادگیری 
ماشینی در مالی و بیمه، آشنایی با سامانه معامالت الگوریتمی، کمی سازی ریسک اعتباری با 

یادگیری ماشینی و عمیق، فین تک و آینده خدمات مالی برگزار می شود.

به اعتقاد عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، پیشنهاد 
بانک مرکزی مبنی بر کمک گرفتن از بورس برای مدیریت 
دولت  که  زمانی  تا  اما  است   کامال درست  نقدینگی، حرفی 
باشد،  نداشته  تولیدی  واحدهای  از  حمایت  برای  برنامه ای 
در عمل سیستم بورس موفق به جذب نقدینگی سرگردان 
نخواهند شد. اخیرا رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده که 
حجم نقدینگی به مرز ۱7۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که 
یکی از راه ها برای مدیریت این نقدینگی، هدایت آن به سمت 

بورس است.
اتاق  نمایندگان  دانشمند عضو هیئت  ایسنا، مسعود  به گزارش 
بازرگانی ایران در این رابطه اظهار کرد: تا زمانی که تولید در کشور 
شکل نگیرد اتفاق خاصی نخواهد افتاد. بر فرض مثال که پول نقد 
موجود باشد، اما وقتی شرکت های بزرگ در حال رکود و واحدهای 
تولیدی کوچک و متوسط در حال ورشکستگی هستند، سهام کجا را 
می توان خریداری کرد؟ سوال منطقی و اصلی این است. حرف رئیس 
کل بانک مرکزی برای هدایت نقدینگی به سمت و سوی نظام بورسی 

و سهام و سپس به سمت تولید، درست است  اما ابتدا باید تولید راه 
بیفتد  سپس توقعات اینچنینی داشته باشیم. عمده تعداد سهام بورس 
در اختیار شرکت های کوچک و متوسط است که مردم می توانند آنها 
را خریداری کنند، وگرنه شرکت های بزرگ همچون فوالد خوزستان، 
ذوب آهن، مس سرچشمه و غیره که سهام شان در دست دولت بوده 
و خریداری آنها سخت و بعید است. عمده سهام قابل خریداری توسط 
مردم در شرکت های کوچک و متوسط است  بنابراین شرکت های 
متوسط هم باید در تولیدشان رونق ایجاد شود  ضمن اینکه دولت نیز 

باید برنامه مشخصی برای رونق تولید داشته باشد. صحبت های رئیس 
کل بانک مرکزی برای هدایت نقدینگی به سمت بورس کامال صحیح 
است اما باید بستر الزم برای آن نیز فراهم باشد تا براساس آن نقدینگی 
در دست مردم، وارد بورس شده و از آن برای تولید مجدد استفاده 
شود. بستر مناسب در حال حاضر، دادن نیرویی دوباره به شرکت های 
کوچک و متوسط برای به راه افتادن چرخه تولید است تا با افزایش و 
رونق تولید، کارخانه ها جانی تازه گرفته و مردم بتوانند سهام آن ها را 

خریداری کنند و بدین گونه جریان نقدینگی مدیریت شود.

بورس چگونه می تواند نقدینگی را جذب کند؟


