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زمان اعطای کارت اعتباری سهام 
عدالت به زودی اعالم می شود

ایرنا- معاون فناوری 
و توسعه نوآوری شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی 
گفــت: بیــش از نیمی از 
فعالیت هــای مربوط به 
اعطای کارت اعتباری سهام عدالت انجام شده است و 
به زودی زمان دقیق آن را اعالم خواهیم کرد. علیرضا 
ماهیار درباره زمان اعطای کارت اعتباری به مشموالن 
سهام عدالت اشاره کرد و گفت: در وضعیت فعلی این 
اقدام با چندان مشکل فنی مواجه نیست بلکه فقط با 
برخی از مسایل حقوقی روبرو است که درصدد رفع 
آنها هستیم. وی افزود: بخش اعظمی از فعالیت های 
مربوط به اعطای کارت اعتباری به مشموالن سهام 
عدالت انجام و بیشتر بانک ها برای ارائه کارت اعتباری 
اعالم آمادگی کرده اند. ماهیار به مسایل فعلی بر سر 
راه نهایی شدن اقدام های مربوطه به کارت اعتباری 
تاکید کرد و گفت: مشــکل فعلی بــرای این اقدام، 
طراحی برخی از ساز و کارها است که به محض انجام 
و به پایان رساندن آنها مراحل اجرایی اعطای کارت 

اعتباری را در دستور کار قرار خواهیم داد.
    

نیمی از درآمد خانوارها صرف 
اجاره مسکن می شود

خانه ملت- رئیس 
کمیسیون عمران مجلس 
گفت: در شــرایط کنونی 
حدود ۵۰ تــا ۷۰ درصد 
از درآمــد خانوارها صرف 
پرداخت اجاره مسکن می شود. محمدرضا رضایی 
کوچی با اشــاره به افزایش ۴۰ درصدی نرخ اجاره 
مسکن در تابستان سال جاری، گفت: متأسفانه نرخ 
اجاره مســکن روز به روز در حال افزایش است و این 
مسئله به صورت مســتقیم بر معیشت و اقتصادی 
خانوارها اثر منفی بسیار گسترده ای گذشته است. 
نماینده مردم جهرم در مجلس شــورای اسالمی، با 
بیان اینکه در شرایط کنونی حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد از 
درآمد خانوارها صرف پرداخت اجاره مسکن می شود، 
افزود: این آمار به معنای تهدید اقتصاد خانوار است، در 
چند سال اخیر مردم برای پرداخت اجاره با مشکالت 
بسیاری مواجه شده اند. وی گفت: وضعیت بازار اجاره 
مسکن از آنجایی بحرانی تر شد، که با افزایش قیمت 
مسکن، بسیاری از مردم به دلیل کاهش قدرت مالی، 
از خرید مسکن منصرف شده و به سمت اجاره مسکن 
هدایت شده اند، بنابراین تقاضا برای اجاره بسیار باال 

رفته و به تبع آن قیمت ها افزایش یافت.
    

رئیس شرکت سامسونگ درگذشت
لی کان- هی، رئیس 
غول فناوری کره جنوبی 
گ  مســنو سا یعنــی 
الکترونیــک دیــروز در 
۷8 سالگی درگذشت. به 
گزارش شینهوآ، بر اســاس بیانیه منتشره شده از 
سوی شرکت سامسونگ، لی کان-هی، رئیس غول 
فناوری کره جنوبی یعنی سامسنوگ الکترونیک 
لی، سامسونگ را از یک کسب و کار محلی به شرکت 
نوآور و صنعتی پیشرو در جهان تبدیل کرد. لی، پسر 
لی بیونگ-چول موسس شــرکت سامسونگ در 
9 ژانویه سال 19۴2 در شــهر اویریونگ در استان 
گیونگسانگ کره جنوبی متولد شــد. وی در سال 
2۰1۴ دچار یک حمله قلبی شــد و از آن زمان در 

بیمارستان به سر می برد.
    

اروپا منتظر انتخابات آمریکا 
برای گشایش اینستکس است

ایلنا- رئیــس اتاق 
بازرگانی ایــران و اتریش 
گفــت: فکــر می کنم تا 
حد زیادی بــه بازیگران 
اینســتکس معلوم شده 
که فعال شــدن آن نیاز به چراغ ســبز آمریکا دارد 
که شــرکت های اروپایی بتوانند از ایــران نفت و 
فرآورده های نفتی بخرند یا خریداران کشورهای 
دیگر بتوانند مبلغ خرید نفــت را از طرق بانکی به 
اینستکس برسانند. پدرام سلطانی در مورد آخرین 
وضعیت سازوکار اینستکس اظهار داشت:  از آخرین 
تالش هایی کــه انجام و چند فقره هــم به صورت 
آزمایشی از طریق این ســازوکار مبادله شد، دیگر 

پیشرفتی در این موضوع مشاهده نمی شود. 
دلیل اصلی آن اســت که این سازوکار به نوعی 
دولتی تعریف شده لذا دولت ایران باید بتواند فروشی 
داشته باشد تا بتواند منابع را صرف واردات از اروپا کند. 
چون شرکت های اروپایی دیگر نفت و فرآورده های 
نفتی از ایران نمی خرند پــس منبعی وجود ندارد 
که در اینستکس ریخته و بتواند موجب تجارت با 

اروپا شود.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

صدای زنگ های خطر را دیگر کسی 
نمی شنود. درســت در میانه شهریور 
بود که بسیاری هشدار می دادند بورس 
در موقعیتی خطرناک قرار دارد و ادامه 
این روند منجر به فلج شــدن خرید و 
فروش می شــود، اما با این حال هنوز 
بحران ادامه دارد و سیاستگذاران وقع 
چندانی به بحــران نمی نهند. حاال در 
میانه وضعیت قرمز ناشــی از کرونا در 
سراسر ایران، روزهای متمادی است که 
شاخص نیز قرمزپوش، فرار سرمایه ها را 
به نظاره نشسته است. بسیاری با استناد 
به ســخنان روحانی در خصوص اینکه 
همه چیز را به بورس بســپارید، دولت 
را نشــانه می روند که چرا این موقعیت 
خطرناک را برای سرمایه های مردمی 
درگیر با یکی از طوفان های بزرگ تورمی 
ایجاد کرده اســت؟ این در حالی است 
که در روزهای سرمستی بورس کمتر 
سهامداری هشدارها برای خرید چشم 

بسته را می شنید.   بورس تهران در اولین 
روز هفته، یعنی شــنبه سوم آبان ماه از 
محدوده یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد 
عقب تر رفت تا بار دیگر کف مقاومتی را 
بشکند و رکوردی تازه را از خود به جای 
بگذارد. بورس تهران، درســت پس از 
برخورد با دو میلیون واحد شگفتی ساز 
شــدن روند معکوس خود را آغاز کرد و 
حاال شاخص چیزی بیش از ۷۰۰ هزار 

واحد عقب نشسته است. 
 ماجرای تلــخ بورس آنجــا تلخ تر 
می شــود که ریزش 11 و نیم درصدی 
شــاخص در مهرمــاه، این مــاه را به 
تلخ ترین ماه تاریخ بــورس بدل کرد. 
طبــق برآوردهای صــورت گرفته در 
این ماه بیش از 1۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان ســرمایه ســهامداران حقیقی 
از بورس خارج شده اســت، این بدان 
معناست که به محض ایجاد کوچکترین 
فرصت، سهامداران فرار را بر قرار ترجیح 
می دهند و نســبت به نقد کردن سهام 

خود اقدام می کنند. 

 بورس حاال در شرایطی به محدوده 
یک میلیون و 3۰۰ هزار واحد ورود کرده 
است که مدت هاست برخی کارشناسان 
از ارزندگی قیمت ها سخن می گویند و 
فرصت را برای خرید مناسب می دانند؛ 
اما میثم رادپور، کارشناس بازار سرمایه 
به »توســعه ایرانی« می گوید: »وقتی 
ســهامدار حقوقی نیز در این شرایط 
دست به فروش می زند و سهامش را نقد 
می کند بدان معناست که چیزی باالتر از 
ارزندگی و سودآوری اقتصادی، شاخص 
را تحت تاثیر قرار داده است.« داستان اما 
چیست؟ چه عواملی می توانند بورس 

را تحت فشار قرار دهند و چه کسانی از 
ریزش قیمت ها در بورس اوراق بهادار 

منتفع می شوند. 
حاال صریحــا برخــی نمایندگان 
خواســته خود را مبنی بــر برکناری 
مدیرعامل بورس تهران بر زبان می آورند 
و برخــی دیگر نیز در فضــای مجازی 
ریزش ها را دســتوری و ناشی از فشار 
برای ایــن برکناری می داننــد. ماجرا 
اما در اینجا به پایان نمی رســد. سئوال 
برخی از ســهامداران این است که چرا 
در این شرایط که بورس هر روز نزدیک 
به ۵ درصــد می ریزد، دامنه نوســان 
محــدود نمی شــود و مدیریت بورس 
نقشی پیشگیرانه را برای ساماندهی به 

این وضعیت ایفا نمی کند؟ 
 بورس تهران حاال از کف مقاومتی 
عقب تر رفته و رادپور می گوید حتی این 
عقب نشینی می تواند تداوم داشته باشد 
و شاخص به یک میلیون و 2۰۰ هزار یا 
حتی یک میلیــون و 1۰۰ هزار تومان 

نیز ورود کند. 
 این ماجرای پیچیده کجا قرار است 

به سامان برسد؟
 لنگر نرخ ارز در رفت؟

 برخی معتقدنــد بازارهای رقیب 
بورس، نقشی مهم را در شکل گیری این 
وضعیت دارند. بورس تهران درست از 
میانه مرداد، وقتی با ریزش مواجه شد و 
برخی ریشه ریزش را عدم تصمیم قطعی 
برای عرضه دارا دوم دانستند، با رشد بازار 
رقیب نیز مواجه شد. آنها که هوشیارتر 
بودند به سرعت پول هایشان را نقد کردند 
و برای حفظ ارزش وارد بازار دالر و سکه 
شدند. این چنین بود که دالر از 2۰ هزار 
تومان در اوایل تیرماه به نزدیک به 3۰ 
هزار تومان در شرایط فعلی رسیده است 
و هرچه بازار دالر داغ تر می شــود، بازار 
سهام با سردی بیشتری روبرو می شود. 

 کارشناسان معتقدند بورس مستعد 
یک رشد بزرگ است چراکه قیمت های 

کنونی ســهام بر دالر 2۰ هزار تومانی 
استوار است و به محض تخلیه جو روانی 
و بازگشت اعتماد سهامداران به بورس، 
این عقب ماندگی جبران می شود. نکته 
اما اینجاســت که ایــن صحبت ها در 
شرایطی گفته می شد که بورس اوراق 
بهادار در کانال یک میلیون و 6۰۰ هزار 
واحدی قرار داشــت اما حاال به کانال 
یک میلیون و 3۰۰ هــزار واحدی ورود 

کرده است. 
بورس در وضعیت ابهام 

 مصطفی صفــاری، تحلیلگر بازار 
ســرمایه اما اعتقاد دارد بورس هنوز در 
وضعیت ابهام قرار دارد و در روزهای آتی 
وضعیت شفاف می شود و بورس با تغییر 
فاز روبرو می شود. وی معتقد است که 
کاهش قیمت ارز ســیگنال مثبتی بر 

بورس به جا خواهد گذاشت. 
وی در پاســخ به این پرســش که 
انتخابات امریکا چــه تاثیری بر بورس 
دارد؟ گفت: »فــارغ از نتیجه انتخابات 
آمریکا، بورس در سه ماهه پایانی سال 
با شــرایطی مثبت روبرو خواهد شــد 
و این مهم نشــان می دهد که انتشــار 
گزارش عملکرد شرکت ها فضا را برای 
سهامداران روشن کرده  خرید سهام در 
این محدوده قیمتی را تشویق خواهد 
کرد.« وی تأکید کرد که بورس از این فاز 
خارج می شود و شرایط بهبود پیدا خواهد 
کرد.  رادپور اما به این اندازه خوش بین 
نیست و می گوید: »بورس فعال گروگان 
دالر است و افسار قیمتی آن در دست 
دالر قرار دارد. اگر قیمت ها در بازار دالر 
افزایش بیشــتری یابد، بورس با تاخیر 
زمانی بیشتری به رشد ترم واکنش نشان 

خواهد داد.«
 هشتک داغ اقتصادی 

 حال هشنک داغ اقتصادی در فضای 
مجازی بورس اوراق بهادار و قرمزپوشی 
این روزهای آن است. عقب نشستن از 
کف مقاومتی البته بسیاری را به منتقد 

سیاست های دولت در این حوزه تبدیل 
کرده اســت اما برخی کارشناسان نیز 
معتقدند که بورس اوراق بهادار در حال 
کف سازی است و این مهم اندکی به طول 
می انجامد. به نظر می رسد برای رسیدن 
به وضعیت شفاف باید اندکی صبر کرد، 
البته صبری که در دو ماه اخیر به تالش 
برای خالصی از بازار به هر قیمت تبدیل 
شده اســت. بســیاری از کارشناسان 
معتقدند نوســان بــورس در روزهای 
دوشنبه و سه شــنبه کمی محدودتر 
می شود چرا که از یک سو شایعه افزایش 
نرخ ســود بانکی از سوی بانک مرکزی 
تکذیب شده است و از سوی دیگر انتشار 
گزارش ها به تدریج فضا را از ابهام خارج 
می کند. از ســوی دیگر انتظارات برای 
تثبیت قیمت دالر و حتــی ریزش آن 
باال رفته است. بسیاری از کارشناسان 
معتقدند ریزش قیمــت دالر این امید 
را بیش از پیش ایجاد کرده اســت که 
سرمایه های هدایت شده به بازار ارز بار 
دیگر راه خود را به سمت حافظ کج کنند 
تا شاید بورس وضعیتی متعادل را شاهد 
باشــد. وضعیتی که در آن سهامداران 
نه برنده صرف باشند و نه بازنده صرف. 
در این فضا بازار ســهام بازاری متعادل 
خواهد بود که سرمایه گذاری هوشمند 

در آن جواب خواهد داد. 

بازار سرمایه کف مقاومتی را هم از دست داد

پشت پرده عقب نشینی شاخص بورس چیست؟

مصطفی صفاری، تحلیلگر 
بازار سرمایه: بورس هنوز 
در وضعیت ابهام قرار دارد 
و در روزهای آتی وضعیت 
شفاف می شود و بورس با 
تغییر فاز روبرو می شود 

میثم رادپور، کارشناس بازار 
سرمایه به »توسعه ایرانی« 
می گوید: »وقتی سهامدار 
حقوقی نیز در این شرایط 
دست به فروش می زند و 

سهامش را نقد می کند بدان 
معناست که چیزی باالتر 
از ارزندگی و سودآوری 

اقتصادی، شاخص را 
تحت تاثیر قرار داده است.«

ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان 
فرآورده های نفتی گفــت: در حال حاضر 6۰ 
درصد از بنزیــن صادراتی ایــران راهی بازار 

عراق می شود.
به گزارش خبرآنالین، سید حمید حسینی 
با بیان اینکه به دلیل تحریم ها نمی توان میزان 
بنزین صادراتی را اعالم کرد،  ادامه داد: با این 
حال 6۰ درصد از بنزین صادراتی ایران جذب 
بازار عراق شده است. وی افزود:  در حال حاضر 
روند صادرات فرآورده های نفتی مطلوب است 
و تمام محموله های عرضه شده نیز خریداری 

می شود.

حســینی با بیان اینکه فرآورده های نفتی 
در بورس عرضه می شــوند،  تاکیــد کرد:  این 
فرآورده ها بعد از خرید توسط بخش خصوصی 

به کشورهای هدف صادر می شود.
وی ادامه داد:  برای انتقــال پول صادرات 
فرآورده های نفتی و از جمله بنزین مشــکلی 
وجود ندارد و پول یا از طریق صرافی ها و یا به 

صورت ارز از سوی خریدار پرداخت می شود.
دبیرکل اتاق مشــترک بازرگانی ایران و 
عراق افزود: در خصوص دریافــت پول گاز و 
برق صادراتی ایران به عراق نیز با پیگیری های 
وزیر نیــرو و رئیس کل بانــک مرکزی ایران 

گشــایش هایی اتفاق افتاده که امیدواریم هر 
چه زودتر به نتیجه برسد. وی با بیان اینکه برای 
دریافت این پــول، تغییراتی در بانک مرکزی 
و بانک عــراق بوجود آمده اســت، گفت: این 
خوشبینی هست که مساله حل شود و طبق 

آن روند، پول را دریافت کنیم. 

طلب ۵ میلیارد دالری ایران از عراق
به گفته حســینی، صادرات برق و گاز هر 
روز بین دو کشــور در جریان است با این حال 
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که طلب 
ایران از عراق در حوزه صــادرات گاز و برق ۵ 

میلیارد دالر است.
وی ادامه داد: عراقی ها قبــول کردند که 
این پول را بپردازند زیرا بخشی از این پول در 

حسابی در بانک مرکزی عراق است.
ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان 
فرآورده های نفتی تاکید کــرد: در این روند 
قرار است شــرکت های ایرانی، از شرکت های 
بین المللی خرید کرده و فاکتور خرید را بانک 

مرکزی عراق از همان حساب پرداخت کند.

وی افزود:  از آنجــا که در شــرایط فعلی 
تامین کاالهــای اساســی و دارو در اولویت 
کاری دولت اســت،   به نظر می رسد بیشترین 
خریــد از محل پول صــادرات بــرق و گاز به 
 عــراق صــرف واردات ایــن محصــوالت 
به کشور شود.   ایران در بهار امسال روزانه تا 32 
میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر می کرده 

که این عدد در تابستان بیشتر نیز بوده است.
از سوی دیگر، صادرات فرآورده های نفتی 
ایران به عــراق نیز در جریان اســت و حتی با 
وجود کرونا با قدرت ادامــه دارد. این مهم با 
افزایش گازرسانی در سراسر کشور طی هفت 
سال گذشته و صرفه جویی در مصرف سوخت 

مایع محقق شده است. 

صادرات ۶۰درصد از بنزین ایران به عراق

خبر

خبر

رئیــس کل بانک مرکــزی در یادداشــتی 
اینســتاگرامی اهداف و ابزار بانــک مرکزی را 
تشریح کرد و به صراخت درباره تصمیم نهاد تحت 

تصدی اش درباره نرخ سود بانکی اعالم کرد.
به گزارش »توســعه ایرانــی«، عبدالناصر 
همتی، رییس کل بانک مرکزی در یادداشــتی 
اینستاگرامی نوشــت:در طول حدود دو سال 
گذشته، بانک مرکزی تحت فشار فزاینده ای بوده 
است که دلیل اصلی آن، شدت گرفتن تحریم ها و 

شوک منفی عرضه، آن هم در شرایطی که نیروی 
انباشته شده نقدینگی هم در حال تخلیه شدن 
روی قیمت ها بود. مشکالت دیگر، از جمله کرونا 
و کسری بودجه نیز به تشدید اجتناب ناپذیر رشد 
نقدینگی منجر شده است. سیاستگذاری پولی 
برای مقابله با شوک منفی عرضه حتی در شرایط 
معمول هم دشوار اســت تا چه برسد به اقتصاد 
ایران که با انبوهی از مشــکالت ساختاری نیز 
مواجه است. وظیفه اساسی بانک مرکزی ثبات 

قیمت ها و پس از آن جلوگیری از رکود وکاهش 
تولید است.

در این یادداشت آمده اســت: واضح است، 
مطابق نظریــه اقتصادی، امکان دســتیابی به 
هدف های زیاد با تعداد محــدودی ابزار وجود 
ندارد.  نظر به خطری که تشدید نگران کننده تورم 
به صورت آسیب های جدی به دهک های متوسط 
و پایین جامعه و ایجاد عدم اطمینان و نیز ممانعت 
از تــداوم فعالیت های تولیــدی دارد، منطقی 

است که توقع جامعه بر تمرکز بانک مرکزی بر 
کنترل تورم باشد. با وجود درد و رنجی که ملت 
ما از تحریم ها دیده اســت، اقتصاد ایران، آنطور 
که آمریکا تصور می کرد دچارفروپاشی نشده و 
نشانه های فاصله گرفتن از عمق رکود را نمایان 
ساخته است و تمام تالش بانک مرکزی بایستی 
معطوف به کنترل تورم به هــر طریق ممکن و 

تداوم وضعیت روبه بهبود بخش حقیقی باشد. 
به گفته همتی بانک مرکزی به خوبی واقف 
اســت که، با توجه به وجود شوک منفی عرضه، 
ناترازی بانک ها و نیاز مالی دولت؛ امروز افزایش 
نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی 

داشته باشد و برهمین اساس به دنبال روش های 
دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها است. 
البته با ابزارهای در اختیار، روند نرخ ســود بین 

بانکی نیز تعدیل خواهد شد.

مرکز آمار ایــران، اطالعــات مربوط به شــاخص قیمت 
مصرف کننده مهر ماه را منتشر کرد.

بر این اساس تورم ماهانه در مهر به ۷ درصد رسید که باالترین 

تورم ثبت شده از مهر 139۷ محسوب می شود. همچنین تورم 
ســاالنه برابر با 2۷.2 گزارش شده است که نشان از افزایش 1.2 
درصد طی یک ماه گذشته دارد. با اعالم رسمی مرکز آمار ایران، 
شاخص قیمت مصرف کننده در مهر ماه به 261.۵ واحد رسید 
که به معنای آن است که تورم ماهانه در این ماه به ۷.۰۴ درصد 
رسیده است. این میزان تورم ماهانه نکته نگران کننده ای به همراه 
دارد؛ باالترین تورم ماهانه طی دو سال اخیر. اگر تورم ماهانه مهر 

سال 139۷ با ۷.۰۵ درصد را در نظر نگیریم، تورم ماهانه ثبت شده 
در نخستین ماه فصل پاییز امسال، باالترین تورم ماهانه از ابتدای 
دهه 9۰ به شمار می رود. همچنین تورم ماهانه شهریور برابر با 
3.۵6 درصد گزارش شده بود که حاکی از افزایش 3.۴ درصدی 
است. در مهر ماه تورم نقطه به نقطه، ۴1.۴ درصد ثبت شده است؛ 
به بیان دیگر میانگین قیمت ها در مهر امسال نسبت ماه مشابه 
سال گذشته بیش از ۴1 درصد افزایش یافته است. تورم نقطه 

 به نقطه در ماه گذشــته برابر با 31.۴ درصد گزارش شــده بود.
تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها 
و دخانیات« و »کاال های غیر خوراکــی و خدمات« به ترتیب 
۵.۷ درصد و ۷.6 درصد بوده اســت. تورم ساالنه نیز با جهشی 
1.2 درصدی به 2۷.2 درصد رسید که بیش ترین افزایش تورم 
ساالنه طی یک سال گذشته محسوب می شود. نرخ تورم ساالنه 
برای خانوار های شهری و روستایی به ترتیب 2۷.3 درصد و 26.۷ 
درصد می باشد که برای خانوار های شــهری 1.2 واحد درصد 
افزایش و برای خانوار های روســتایی 1.3 واحد درصد افزایش 

داشته است. 

همتی تکلیف نرخ سود بانکی را روشن کرد

نرخ تورم در مهرماه رکورد شکست


