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نایب رئیس اتاق بازرگانی پاسخ داد:
علت واقعی کاهش صادرات ایران 

چه بود؟
ایسنا- نایب رئیس 
اتــاق بازرگانــی ایران 
می گوید علــت اصلی 
کاهش صادرات غیر نفتی 
را باید در داخل کشور پیدا 
کرد. حسین سالح ورزی اظهار کرد: ما در سال های 
گذشته بارها گفته بودیم که سیاست های ارزی که از 
سوی بانک مرکزی و برخی از دیگر نهادهای اجرایی 
در دستور کار قرار گرفته، مشکل آفرین می شود و 
دستورالعمل های ارزی کار را به جایی می رساند که 
میزان به صرفه بودن کاالی ایرانی در بازارهای بین 
المللی و توان ایستادن صادرکننده ایرانی در برابر 
فشارها محدود می شود و این موضوع به ضرر تولیدات 
کشور تمام خواهد شد. به گفته وی، با وجود تمام این 
هشدارها، همچنان اصالحات الزم در سیاست های 
ارزی اجرایی نشد و همین امر اثری جدی بر عملکرد 
صادراتی کشور گذاشت. البته در کنار ارز باید سایر سو 
مدیریت ها، بخش نامه های متعدد و بعضا متناقض را 

نیز در کنار آن قرار داد.
    

به هر ایرانی چقدر یارانه می رسد؟
یارانه نقدی در سال آینده 

۲سقفی شد 
تسنیم- بر اساس 
مصوبه کمیسیون تلفیق 
بودجه، یارانه نقدی در دو 
سقف پرداخت می شود 
که ۵۸ میلیون نفر یک 
مبلغ و مازاد بر ۵۸ میلیون نفر مبلغ دیگری دریافت 
می کنند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 
با بیان اینکه در پی مصوبه کمیســیون متبوعش 
منابع یارانه ها یک جا دیده شــده است، گفت: در 
بخش منابع تبصره 14 الیحه بودجه 1400، حدود 
463هزار میلیارد تومان لحاظ شده که 14.۵ درصد 
سهم نفت در خصوص پاالیشگاه ها و پخش فرآورده 
های نفتی نیز تفکیک می شــود. زارع همچنین 
افزود: یارانه نقدی در دو ســقف پرداخت می شود 
که ۵۸ میلیون نفر یک مبلغ و مازاد بر ۵۸ میلیون نفر 
مبلغ دیگری دریافت می کنند. همچنین یارانه تولید 
برای نخستین بار در سال 1400 پرداخت می شود 
که در حوزه ایجاد اشتغال و یارانه سود تسهیالت در 
حوزه های کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن است.

    
رایزنی برای افزایش وام بافت 
فرسوده به ۱۵۰ میلیون تومان

توســعه ایرانی- 
معــاون وزیــر راه و 
شهرسازی از رایزنی برای 
افزایش ســقف وام بافت 
فرسوده به 1۵0 میلیون 
تومان برای پروژه های طرح ملی مســکن خبر داد.  
محمود محمودزاده اظهار کرد: یکی از تقاضاهای 
شرکت بازآفرینی شهری افزایش سقف تسهیالت 
در بافت فرسوده با توجه به افزایش قیمت هاست تا به 
این ترتیب امکان اجرای طرح اقدام ملی مسکن مهیا 
شود. وی افزود: در نظر است تا سقف تسهیالت در 
بافت فرسوده با کم کردن تعداد افرادی که تسهیالت 
دریافت می کنند، افزایش یابد تا به به این ترتیب در 
عدد نهایی اعتبار تخصیصی، تغییری برای مشکل 
تامین اعتبار، ایجاد نشود. معاون وزیر راه و شهرسازی 
از انجام مکاتباتی در این خصوص با سازمان برنامه و 
بودجه خبر داد و گفت: اکنون تسهیالتی که پرداخت 
می شود به ازای هر واحد 2۵میلیون تومان از محل 
صندوق توسعه ملی است که این مبلغ با منابع بانک 
مسکن ترکیب و به وام 100میلیون تومانی تبدیل 
می شود. به گفته محمودزاده، ۵0 میلیون تومان از 
این منابع با سود 9 درصدی و ۵0میلیون تومان دیگر 

سود 1۸درصدی دارد.
    

سپرده های بانکی 4۰ درصد زیاد شد
توســعه ایرانی-  
طبق آمار بانک مرکزی، 
در پایان مهرماه 99 مانده 
سپرده ها 40.۷ درصد و 
مانده تســهیالت بانکی 
42.۸ درصد نسبت به مقطع مشابه سال قبل افزایش 
یافته است. گزارش وضعیت کل مانده سپرده ها و 
تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری 
به تفکیک استان در پایان مهرماه سال 1399 حاکی 
از آن است که مانده کل سپرده ها بالغ بر 333۸0.۵ 
هزار میلیارد ریال گردیده اســت که نســبت به 
مقطع مشابه سال قبل 96۵4.9 هزار میلیارد ریال 
)40.۷درصد( و نســبت به پایان سال قبل معادل 
621۷.۷ هزار میلیارد ریال )22.9درصد( افزایش 

نشان می دهد.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

بورس به دست انداز افتاده است و حاال 
یکی یکی پله هایی را که با شتاب صعود 
کرده بود، برمی گردد. ریزش شــدید 
شاخص بورس در شرایطی رخ می دهد 
که پیش از این برخی کارشناســان آن 
را با عنوان »ترکیــدن حباب بورس« 
پیش بینی کرده بودند؛ امــا در مقابل 
برخی دیگــر از کارشناســان، آنها را 
»حبابیون« لقــب داده و ادعای آنها را 

غیرکارشناسی می دانستند.
حاال اما شــاخص کل بورس که تا 
مرداد امسال از 2 میلیون واحد عبور 
کرده بود به ابتدای کانال یک میلیون 
واحد ســقوط کــرده و ارزش دارایی 
بسیاری از ســهامداران را به نصف و 

کمتر رسانده است. 
ســهامداران عصبانی ایــن روزها 
مدام جلوی مجلس و ساختمان بورس 
تجمع می کنند و خواهان پاسخگویی 
در قبال ســرمایه از دســت رفته شان 

می شوند و البته مســئوالن و متولیان 
هم یک پاسخ مشخص دارند و آن اینکه 
سهامداران خودشان ریســک بازار را 
پذیرفته اند. ریسکی که البته به عقیده 
برخی کارشناسان ریسک بزرگی است و 
با سیاست های نادرست به مردم تحمیل 

شده است. 
تجمع سهامداران مقابل تاالر 

سعادت  آباد
تاالر سعادت آباد دیروز هم با تجمع 
ســهامداران عصبانی مواجه بود و علی 
صحرایی، رئیس بــورس تهران که در 
حلقه محافظانش در جمع سهامداران 
حاضر شده بود، به دلیل ازدحام و تنش 
باالی جمعیت نتوانســت بــرای آنها 

سخنرانی کند. 
در جریان معامالت دیروز بازار سهام، 
شــاخص کل بورس تهران بــا بیش از 
3 درصد افت به ســطح یک میلیون و 
149 هزار واحدی نزول کــرد. ارزش 
کل معامالت خرد هــم کمتر از ۵ هزار 
میلیارد تومان بود. در جریان معامالت 

روز دوشنبه 29 دی شاخص کل هم وزن 
هم معــادل 1٫۷۸ درصد افــت کرد و 
ارزش معامالت دیروز بورس فقط  4 هزار 
میلیارد تومان گزارش شد و ارزش کل 
معامالت خرد بورس و فرابورس تنها 4 
هزار 600 میلیارد تومان به ثبت رسید 
که کمترین ارزش معامالت از 1۸ آبان 

امسال بود.
ریزش شدید شاخص بورس تا ابتدای 
کانال یک میلیون واحد در شرایطی رخ 
می دهد که برخی کارشناسان اعتقاد 
داشتند که رشــد غیرمنطقی ارزش 
سهام شرکت های بورســی به عاقبت 

ناخوشایندی منتهی می شود. 
آنها اعتقاد داشتند در شرایطی که 
رشد اقتصاد کشور منفی گزارش شده 
است، چگونه ممکن است که رشد ارزش 
سهام شرکت های ایرانی حتی از رشد 

ارزش برندهای جهانی سبقت بگیرد.
این دســته از کارشناسان به رکورد 
رشــد بورس ونزوئال در سال های اخیر 
اشــاره کرده و معتقد بودند که دولت 

باید جلوی این روند غیرمنطقی بورس 
را بگیرد چرا که اگــر این اتفاق نیافتد و 
حباب بورس بترکد جلب اعتماد به بازار 
سرمایه دیگر به سادگی ممکن نخواهد 
بود و جمعیت زیادی مالباخته معترض 

بر جای می ماند. 
سود بورس پیشخور شده است

در همین زمینه احســان سلطانی، 
پژوهشــگر اقتصاد، در کانال تلگرامی 
خود نمایی از وضعیــت بازارهای مالی 
ایران در دوره زمانی ســه ساله ترسیم 
کرده و نوشته است: »از آذر 96 تا آذر 99 
ارزش جاری بازار سرمایه 13۵0 درصد 
رشد کرده اســت. در همین حال بهای 
دالر در بــازار آزاد ۵00 درصد، قیمت 
مســکن تهران 440 درصــد و حجم 
نقدینگی 100 درصد رشد داشته است.
با این حساب ارزش جاری بورس چند 
برابر دالر و مسکن و حتی نقدینگی رشد 

داشته است.«
کارشناسانی که معتقدند رشد ارزش 
سهام شرکت های بورســی از منطق 

درستی پیروی نکرده است، می گویند 
که سود بورس پیشــخور شده است و 
سهامداران بازار نباید تا مدت ها دنبال 

سودهای آنچنانی باشند.
در مقابل گروه دیگری از کارشناسان 
همچنان وضعیت بــورس را هیجانی 
و ناشــی از رفتار توده ای و غیراصولی 
سهامداران در صف های خرید و فروش 
می دانند و هنوز امیدوارند که وضعیت 

عادی به بازار سرمایه برگردد.
علیرضــا کدیور، کارشــناس بازار 
ســرمایه در این باره به ایرنا گفته است 
که روند فعلی بــازار عجیــب به نظر 
می رسد و شاخص کل بورس نباید تا این 

محدوده ها افت می کرد. 
او توضیح داده اســت: افــت بازار و 
وجود صف فروش در برخی از ســهام 
به هیچ عنوان منطقی نیســت و فقط 
شرایط هیجانی ایجاد شــده در بازار، 
معامالت بورس را وارد مدار نزولی کرده 
است و تا چند وقت گذشته، بخشی از 
ریســک های موجود در بازار مربوط به 
تحوالت سیاســت خارجی و از جمله 
نتایــج انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا بود که زمینه ایجاد نوســان در 
معامالت بورس را فراهــم می کرد، اما 
اکنون ریسک این مسائل در بازار از بین 

رفته است.
کدیور البته تاکید دارد که احتمال 
آزاد شدن منابع ارزی و افت نرخ دالر تا 
قیمت 1۵ هزار تومان، بازار سرمایه را هم 
مانند سایر بازارها تحت تاثیر قرار داده 
و برداشته شــدن تحریم ها، آزاد شدن 
منابع بلوکه شــده و کاهش نرخ دالر تا 
1۵ هزار تومان می تواند برای بسیاری 
از شرکت های حاضر در بورس اتفاقی 
مثبت تلقی شود و فقط برای تعدادی 

از شرکت ها تاثیر منفی خواهد داشت.
برخی دیگــر از کارشناســان بازار 
سرمایه هم عقیده دارند که محدوده یک 
میلیون و 1۵0 تا یک میلیون و 60 هزار 
واحد شاخص کل، محدوده مهمی است 
و احتماال فشار فروش در این محدوده 

کاهش پیدا کند.

مهدی رضایتی، کارشــناس بازار 
ســرمایه به تجارت نیوز گفته است که 
به دلیل جو هیجانی حاکم بر بازار سهام 
پیش بینی ها محقق نمی شــود و فعال 
نمی توان تحلیل دقیقــی از آینده بازار 
ارائه داد اما به نظر می رسد که با واقعی 
شدن انتظارات در ســایر بازارها مانند 
طال و ارز بازار ســرمایه هــم به آرامش 
برســد و صف های فروش جمع  شود 
و فشــار فروش از هفته آینده کاهش 

داشته باشد. 
در مجمــوع اینکه کارشناســان 
بازار ســرمایه اعتقاد دارنــد که دیگر 
دوره ســودهای طالیی بازار ســرمایه 
گذشته است و سهامداران نباید انتظار 
جهش های سریع شاخص کل بورس 
را داشته باشــند. در مقابل بسیاری از 
سهامداران هم که با فروش دارایی های 
خود، پولشان را به ســودای سودهای 
طالیی به بورس آورده اند حاال شــاهد 
ذوب شدن دارایی شــان هستند و به 
نظر می رســد که برای رسیدن به اصل 
پول خــود باید ماه ها صبــر کنند. این 
در حالی است که رشــد تورم و قیمت 
انواع کاال باعث می شــود که حتی در 
صورت بازگشت اصل پول زیان پنهان 
به سهامداران تحمیل شود. اتفاقی که 
موجب شده است نمایندگان مجلس 
فرهاد دژپسند را بابت آن به پاسخگویی 
در ساختمان بهارســتان احضار کنند 
و باید دید که در آینــده برنامه ای برای 
بازگرداندن وضعیت عــادی به بورس 

طراحی می شود یا خیر؟

زیان سهامداران بازار سرمایه جبران می شود؟

التهابدرحافظ،اعتراضدرسعادتآباد
.برخی کارشناسان بازار 
سرمایه عقیده دارند که 

محدوده یک میلیون و ۱۵۰ 
تا یک میلیون و ۶۰ هزار 

واحد شاخص کل، محدوده 
مهمی است و احتماال فشار 

فروش در این محدوده 
کاهش پیدا می کند

تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت و خروج 
از لیست سیاه این نهاد، با مخالفت هایی مواجه شده است که 
کارشناسان هشدار می دهند بزرگترین برنده عدم تصویب این 

لوایح، رقبای منطقه ای ایران هستند.
 FATF به گزارش ایرنا، پس از طرح مجدد لوایح موسوم به
در مجمع تشخیص مصلت نظام که با مجوز رهبر معظم انقالب 
صورت گرفت، منتقدان تصویب این لوایح دگرباره بر بی تاثیری 
عضویت ایران در سازمان جهانی در شرایط اقتصادی کشور 
تاکید دارند. دیدگاهی که »بهمن آرمان«، اســتاد دانشگاه و 
کارشناس امور اقتصادی، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا 
آن را اشتباه توصیف کرد و گفت: این ادعا نه مبنای علمی دارد و 
نه مبنای عملی و به همین خاطر نمی تواند مورد پذیرش باشد.

وی افزود: افرادی که چنین مدعایی را مطرح می کنند، با 
برجسته ساختن مسئله تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران، 

تمام مشــکالت و محدودیت های اقتصادی و نظام بانکداری 
کشور را به این مسئله مرتبط می دانند. اما الزم است به این افراد 
یادآوری شود که در شرایط فعلی، هزینه تراکنش های ایران 
برای خرید کاال در بازارهای جهانی حدود 3۵ درصد بیشتر از 
حالت معمول خود است. دولت و تجار ایرانی برای خرید تمام 
کاالهایی که از بازارهای جهانی تامین می کنند، حتی کاالهایی 
که در لیست تحریم های آمریکا هم قرار ندارند، ناچار هستند از 
طریق واسطه ها و بانک های ثالث مبادالت مالی خود را انجام 
دهند که این موضوع باعث تحمیل این هزینه اضافی بر اقتصاد 
کشور شده است. حال با این شرایط چگونه این افراد می توانند 

ادعا کنند FATF بر شرایط فعلی اقتصاد ایران بی تاثیر است؟
این استاد دانشگاه با سیاســی دانستن علت مخالفت ها، 
توضیح داد: متاسفانه نگاه های سیاسی منجر به این شده است 
که دیدگاه های کارشناسی در این موضوع کمتر مورد توجه قرار 

بگیرد. از سوی دیگر منافع سیاسی برخی رقبای منطقه ای،  
محدود شــدن اقتصاد ایران را می پسندد. آرمان با بیان اینکه 
مجموعه این علل به صورت مستقیم و غیرمستقیم، منجر به 
 FATF شکل گیری جبهه ای در مخالفت با پیوستن ایران به
شده است، گفت: برخی کشورهای منطقه، اکنون جزو بیست 
قدرت برتر اقتصادی جهان حضور دارند، این اتفاق در حالی طی 
دو سه دهه اخیر رخ داده است که ایران نسبت به آنها از جنبه های 

مختلف، ظرفیت بسیار قوی تری برای رشد اقتصادی دارد.
وی تصریح کرد: معتقد هستم که در یک دوره هفت تا 10 
ساله ایران می تواند از اقتصادی با حجم ساالنه 300 میلیارد 
دالر به حجم 2 تریلیون دالر برسد. اما متاسفانه جریان هایی که 

توصیف کردم، مایل به تحقق این موفقیت برای ایران نیستند.
این کارشناس امور اقتصادی ادامه داد: در نتیجه به اعتقاد 
بنده ترکیب ایجاد شده از فسادهای مالی زودگذر و جریان های 

سیاسی در منطقه باعث شــده اند تا اقتصاد ایران در پنج دهه 
گذشته رشد محدودی داشــته باشــد و امروز با بحران ها و 
معضالت اقتصادی زیادی مانند حاشیه نشینی، بیکار و تورم 

مواجه باشیم.
وی در ادامه با اشاره به مشکالت قرار گرفتن ایران در لیست 
سیاه سازمان FATF پرداخت و توضیح داد: دولت روسیه در 
دولت یازدهم متعهد شده بود که خط اعتباری معادل ۵ میلیارد 
دالر، برای انجام سه پروژه بزرگ و استراتژیک در ایران باز کند. 

رقبای منطقه ای، بزرگترین برنده قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF هستند

خبر

هرچند بازار ارز در آخرین روز هفته گذشته و 
اولین روز هفته جاری با کاهش قابل توجه قیمت ها 
مواجه بود اما بازگشایی بازار امروز با شوک فعاالن 

و خریداران و معامله گران همراه شد. 
دیروز در قیاس با دو روز کاری گذشته حجم 
معامالت در بازار ارز با کاهش روبرو شــده است و 
بسیاری این کاهش را ناشی از شوک معامله گران 
می دانند.  به گــزارش خبرگــزاری خبرآنالین 
هرچند برخی از صرافان و فعاالن بازار در ساعات 
ابتدایی دیروز از فروش ارز به قیمت های پایین تر 
خودداری می کردند و تاکید داشــتند قیمتهای 

جدید به زودی اعالم می شود. 
افزایش حجم فروش دالر 

اما در میانه روز حجم فــروش افزایش یافت 
و خرید دالر به قیمت هایی در محدوده 20 هزار 

تومان به فروشــندگان عادی پیشنهاد می شود. 
قیمــت خرید هــر دالر در صرافی هــای بانکی 
21۵00 تومان است این در حالی است که تعداد 
کمی از دالالن حاشیه خیابان و صرافان حاضرند 
دالر را به قیمت های در محدوده 20 تا 20 هزار و 
۵00 تومان خریداری کنند و اغلب بهایی کمتر از 

20 هزار تومان را برای خرید پیشنهاد می کنند.
روند آتی بازار ارز 

معامله گران در پاســخ به این سوالی مبنی بر 
اینکه روند آتی بازار را چگونه می بینید؟ می گویند؛ 
احتمال رسیدن قیمت ها حتی به کمتر از 20 هزار 
تومان وجود دارد، از این رو کسی در شرایط فعلی 
ریسک خرید دالر برای سرمایه گذاری را به جان 
نمی خرد. از ســوی دیگر برخی از نوسان گیران 
که در سقف های قیمتی باالتر در محدوده 2۸ تا 

30 هزار تومان نیز نسبت به خرید دالر اقدام کرده 
بودند این روزها بیش از روزهای گذشته به دنبال 

خریداری برای کاهش زیان خود هستند.
معامله  گران، چشم انتظار کف قیمتی دالر 

یک صراف در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی 
بر اینکه حجم خرید و فروش را در شــرایط فعلی 
چگونه است؟ گفت: من امروز همچنان معامله ای 
نکردم و فکر می کنم بسیاری از معامله گران منتظر 

از راه رسیدن کف قیمتی دالر هستند.
وی در پاسخ به این سوال که کف قیمتی دالر 

چقدر است؟ تاکید کرد: مشخص نیست که چقدر 
باشد اما بدون تردید حل مشکالت تحریمی ایران و 
همچنین افزایش صادرات نفت،در کنار بررسی اف 
ای تی اف و خروج از لیست سیاه می توانند قیمتها 
را به سال گذشته بازگرداند چرا که در سال گذشته 
نیز قیمت دالر در محدوده کمتر از 20 هزار تومان 

در شرایط فعلی قرار داشت.
کاهش شدید انتظارات تورمی 

 او با اشاره به انتظارات تورمی به شدت کاهش 
یافته است، گفت: سرمایه گذاران سه ماهی است 
که از بازار ارز و طال و ســکه کــوچ کردند چرا که 
می دیدند ریزش قیمت ها در راه است اما در شرایط 
فعلی بسیاری از کســانی که روی ماندن ترامپ 
حساب باز کرده بودند با زیان بسیار هنگفت در بازار 

ارز و سکه روبرو شده اند.
احتمال جدی کاهش بیشتر نرخ ارز 

باالترین قیمت گزارش شده دالر در بازار ایران 
در محدوده 31 تا 32 هزار تومان بود .دالر در مدت 
بسیار کوتاهی در این محدوده قیمتی باقی ماند  و 

سپس ریزش قیمت دالر آغاز شد . بالفاصله پس از 
عدم انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایاالت 
متحده، قیمت دالر کاهشی تا مرز 22 هزار تومان 
را تجربه کرده اما روند افزایشی مجدداً بر بازار حاکم 
شــد. صرافان معتقدند با توجه به اخبار سیاسی 
مثبت و همچنین دستیابی ایران به توافق های 
عملی برای آزادســازی منابع بلوکه شده انتظار 
کاهش قیمت ارز در بازار انتظاری جدی تلقی می 
شود. هرچند بسیاری از کارشناسان معتقد بودند 
قیمت دالر نمی تواند در شرایط فعلی به کمتر از 20 
هزار تومان برسد اما نشانه های ریزش قیمت ها 
حتی به بهای کمتر از 20 هزار تومان نیز در بازار 
آشکار شده است برخی از کارشناسان معتقدند 
قیمت واقعی ارز در بازار بین 20 تا 22 هزار تومان 
است اما بهبود شــرایط سیاسی و کاهش حجم 
تحریم ها در کنار افزایش فروش نفت و خروج از 
لیست سیاه اف ای تی اف می تواند قیمت واقعی 
دالر را تغییر داده و آن را به کمتر از 20 هزار تومان 

نیز برساند.

شوک معامله گران از کاهش قیمت ها

دالر ۲٠ هزار تومانی خریدار ندارد
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