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رضا رحمانی تاکید کرد: 
برخورد سخت در انتظار 
برهم  زنندگان تعادل بازار 

وزیر صمت گفت: هر بخش یــا فردی که روند 
تعادلی بازار را به هم بریزد برابر قانون، باید به سختی 
با آن برخورد شــود.  به گزارش ایلنا، رضا رحمانی 
اظهار کرد: ما امروز در یک جنگ اقتصادی تمام عیار 
هستیم و یکی از مقتضیات آن همراهی و همکاری 
همه عوامل موثر برای رفع موانع پیش روی است. 
خوشبختانه در تامین بسیاری از اقالم کاالیی مورد 
نیاز کشور، برنامه خودکفایی و قطع وابستگی مدنظر 
این وزارتخانه است و خوشــحالیم امروز در موارد 
متعددی چند گام از دشــمن جلوتر هستیم. وی 
تصریح کرد: در بخش های مختلف، به ویژه در حوزه 
تولید، تشکل ها و فعاالن بخش خصوصی گام های 
خوبی برداشته اند و ضرورت دارد سایر ظرفیت های 
موجود در این عرصه، از جمله بخش تعاونی ها نیز در 
تامین و توزیع مورد توجه قرار گیرند. باید تمام تالش 
خود را به کار ببندیم تا توفیقات موجود در حوزه های 
مختلف صنعتی، معدنی و تجاری کشــور حفظ 
شــود. وزیر صمت تاکید کرد: برخی آثار تحریم ها 
صرفاً روانی است که با اطالع رسانی بهنگام و جلب 
مشارکت مردم می توانیم به سهولت از آن ها عبور 
کنیم. تولید داخل اولویت نخست ماست و به تناسب 
آن در تامیــن مواد اولیه ضــرورت دارد واحد های 
تولیدی در داخل کشــور و نیاز هــای آن ها مورد 
توجه و اولویت قرار گیــرد. وی افزود: وجود برخی 
واسطه گری های غیرقانونی درباره بعضی از اقالم 
کاالیی و مواد اولیه به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست 
و حتماً با متخلفان بدون کوچک ترین مماشــاتی 
باید برخورد شود. هر بخش یا فردی که روند تعادلی 
بازار را به هم بریزد برابر قانون، باید به سختی با آن 
برخورد شود و ما تا جایی که می توانیم باید حقوق 
مصرف کنندگان را مورد توجه قرار دهیم. رحمانی 
با اشاره به گزارش های ارائه شــده از روند تولیدات 
خودرویی کشور گفت: اقدامات انجام شده در بخش 
خودروسازی کشور و روند تولیدات، کامال قابل توجه 
بوده و با اصالحاتی که در حال انجام است این صنعت 

شرایط بهتری را نیز تجربه خواهد کرد.
    

روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد؛
آغاز به  کار اجرای عملیات بازار 

باز در بانک مرکزی

بانک مرکزی از اجرای عملیات بازار باز خبر داد. 
به گزارش روابط عمومــی بانک مرکزی، متعاقب 
این امر کمیته اجرایی عملیات بــازار باز در تاریخ 
1398.06.31 به دستور رئیس کل محترم بانک 
مرکزی با هدف فراهم سازی بسترها و الزامات مورد 
نیاز تشکیل شد. در همین راستا، طی ماه های اخیر 
با همکاری دستگاه های مربوطه بسترهای سخت 
افزاری و نرم افزاری مورد نیــاز اجرای عملیات به 
همراه تدارک ابزارهای مورد نیاز فراهم شد. لذا در 
حال حاضر زمینه بــرای اجرای تدریجی عملیات 
بازار باز جهت مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی 
و هدایت نرخ ســود در این بازار در چارچوب جدید 

سیاست گذاری پولی فراهم شده است.
    

رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد: 
۶۸۰ میلیارد تومان مشوق  

صادراتی در قالب برنامه بودجه 
رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران در 
نشست با اعضای اتاق تعاون که با حضور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت برگزار شد، تشکل گرایی را رویکرد 
این سازمان دانست.  به گزارش ایلنا، حمید زادبوم 
با تاکید بر این موضوع، افزود: 680 میلیارد تومان 
مشوق های صادراتی در قالب برنامه بودجه، امسال 
در نظر گرفته شده است که قرار است اولویت های 
مهم برای تخصیص بودجه از سوی ما ارایه بشود. وی 
افزود: در برپایی نمایشگاه ها به برگزاری نمایشگاه 
توسط اتحادیه ها بشرطی که خود اتحادیه ها مجری 
واقعی باشند، حمایت می کنیم. رییس کل سازمان 
توسعه تجارت گفت: بر تداوم همکاری با تشکل ها 
و اتحادیه ها باور داریم. گفتنی اســت که نشست 
اعضای اتاق تعاون با وزیر صمت امروز در محل اتاق 

تعاون برگزار شد.

خبر اقتصادی
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محمود نوروزیه

پس از کاهش تنش های سیاسی 
بین ایران و آمریکا، بازارهای جهانی 
در اولین واکنش کاهش قیمت نفت 
و طال را رقم زدند و در مقابل بازارهای 
ســهام بین المللی رشــد کردند. در 
خاورمیانه نیز روند بازارها معکوس 
شد. در همان ساعات اولیه رفع شکل 
گیری رویارویی نظامی بین آمریکا 
و ایران، قیمت دالر در بــازار تهران 
نزولی شــد و این انتظار را به وجود 
آورد که سایر بازارها نیز در روز شنبه 

تغییر مثبتی را ثبت کنند.
اما با انتشــاراطالعیه ســتاد کل 
نیروهای مســلح که بــروز خطای 
انســانی و غیر عمد را عامل سقوط 
هواپیمای اوکراینی اعالم کرد به رغم 
رشــد بازار سهام، ریســک سیاسی 

جدید برای بورس رقم خورد.
بورس تهران در هفته گذشــته 
تحت تاثیر ریســک های سیاســی 
و نظامی افت 8 درصدی شــاخص 
کل را تجربه کرد، اما اکنون با توجه 
به اعالم علــت ســقوط هواپیمای 
اوکراینی بار دیگر ابهام در چشم انداز 
غیر اقتصادی موجب شده تا فضای 
نااطمینانی در این بازار گســترش 

پیدا کند. 
برایــن اســاس انتظــار می رود 
برخالف برخــی تحلیل ها، بورس به 
سرعت در مسیر رکوردزنی و صعود 
پیشــین خود قرار نگیــرد زیرا نوع 
ریسک سیاســی پیش آمده تا زمان 
روشــن شــدن تمامی ابعاد در کنار 
واکنش هــای داخلــی و بین المللی 
و تقابل فضای روانــی که کمابیش 
ادامه دارد، تاثیر قابل توجهی بر رشد 

شاخص ها خواهد داشت.
از ســوی دیگر تحــرکات امریکا 
در عراق نشــان می دهــد رفع خطر 
تقابل نظامی به صورت کامل برطرف 

نشده و ممکن است افزایش تنش ها 
در ســطح منطقه خاورمیانه دوباره 
تمامی بازارهای مالی جهانی و ایران 

را تهدید کند.
در این زمینه ترامپ در تازه ترین 
اقدام فهرســت جدیدی از تحریم ها 
هر چند تکراری را ارائه کرد. بر اساس 
این بیانیه »وزارت خزانه داری آمریکا 
1۷ تولیدکننده فلزات و شرکت های 
معدنی ایران، شــبکه  ای شامل سه 
نهاد مستقر در چین و سیشل و یک 
کشــتی دخیل در خریــد، فروش و 
انتقال محصوالت فلزات ایران را تحت 

تحریم قرار داد«.
اولیور یاکــوب، تحلیلگر نفت در 
پتروماتریکس می گوید: »از افزایش 
فوری تنش ها اجتناب شــده است. 
تنش ها حتی کاهــش یافته اند، اما 
همچنان خطر بازگشــت اوج گیری 

تنش ها وجود دارد«.
بنابراین چنانچه ریسک  تنش ها 
در ســطح باالیی باقی بمانــد تنها 
آرایش ریســک ها تغییر کــرده و تا 
زمانی که سیگنال مثبت پایدار ارائه 
نشــود تالطم دوبــاره بازارها دور از 

انتظار نیست.
رشد ۶ هزار واحدی بورس در 

سایه اصالح بی سابقه 
شــاخص کل بورس که در هفته 
گذشــته به دنبال ترور سردار قاسم 
ســلیمانی و افزایش تنش بین ایران 
و آمریکا افت 30 هزار و ۲9۲ واحدی 
را تجربه کرد. روز گذشــته به دنبال 
کاهش تنش هــا با یــک جراحی و 
اصالح بی ســابقه 5999 واحد رشد 
کرد اما باید گفت که این سیر صعودی 
به معنای حذف کامل تنش ها نیست 
زیرا بازار همچنان نتوانسته است که 
همه ریســک های موجود را تخلیه 

کند.
بورس در ذات خود بــه عوامل و 
ریســک های غیر اقتصادی واکنش 

ســریعی نشــان می دهــد ولی در 
تنش های ژئوپلتیکی اخیر در منطقه 
خاورمیانه، این ریسک بسیار تشدید 
شــد زیرا تازه واردان بــه دلیل عدم 
تبحر در این بازار، هیجان بیشــتری 
را برای فروش ســهام خود نشــان 
دادند همانطــور که پیــش از آن با 
وجود هشدارهای مکرر تحلیلگران 
نســبت به توجه به ارزندگی سهم ها 
در معامالت ســوداگرانه شــرکت 
می کردند و با توهم آگاهی از وضعیت 
سهام، ســفته بازی از معادله نوسان 

قیمت هر سهم را رقم می زدند.
بی توجهــی ســرمایه گذاران به 
هشــدارها تا جایی پیــش رفت که 
مشارکت خریداران حقیقی در این 
بازار به حــدود 90 درصد رســید و 
موجب رشد حباب بورسی شد. پیامد 
آن نیز هیجان باال و صف های طوالنی 
فروش در زمان پدید آمدن تنش های 

سیاسی بین ایران و امریکا بود. 
از ســوی دیگر مقامات سازمان 
بورس بــه دنبــال ریزش شــدید 
شــاخص ها، روند حمایتی خود را با 
حضور سهامداران حقوقی آغاز کردند 
تا با ایجاد بستر نقدشوندگی فضای 
اطمینــان را در این بازار گســترش 
بدهند. ولی در این میان آنچه که حایز 
اهمیت توجه به این نکته است که در 
حمایت اخیر سازمان بوس سهم هایی 
در صف نقدشوندگی قرار گرفتند که 
پشتوانه بنیادی داشتند. براین اصل 
رفتارهای هیجانی ســهامدارانی که 

بدون تحلیل و تنها بر اثر عامل روانی 
بازار نســبت به خرید برخی سهم ها 
با نیت سودآوری بیشتر اقدام کرده 
بودند درس های الزم را نســبت به 

ریسک های بازار فراگرفتند.
مدیران بورســی تاکید کرده اند 
که در هفته جــاری نیز به حمایت از 
بازار سهام ادامه خواهند داد و این در 
حالی است که در اوج تنش ها و ریزش 
بازار4.5 هزار میلیــارد تومان خرید 
توســط حقوقی ها برای حمایت از 
بازار انجام شد ضمن اینکه اعالم شده 
است که از روز یکشنبه دامنه نوسان 
بازار سهام به پنج درصد بازمی گردد 
و سیســتم بانکی برای خرید سهام، 

تسهیالت الزم را ارایه خواهد کرد.
فاز اصــالح قیمت هــا به صورت 
طبیعی بعد از ایــن رکوردزنی های 
تاریخی باید انجام می شــد تا سهام 
در مســیر درســت معامــالت قرار 
گیرد. اما در این زمینه بســیاری از 
تحلیلگران معتقدند با شرایط پیش 

آمده بازارســهام نمی توانــد مانند 
سابق به سرعت روند رشد را طی کند 
زیرا ورود نقدینگــی جدید نیازمند 
محرک ها وســیگنال های تازه است 
که فارغ از ریســک های اقتصادی و 
سیاسی بتواند در مسیر ثبات بازار ارز 

حرکت کند.
از ســوی دیگــر عواملــی دیگر 
نظیر افزایــش ســرمایه ها از محل 
تجدید ارزیابی دارایی ها و همچنین 
سودآوری شرکت ها تاثیر خود را بر 
روی افزایش قیمت سهام شرکت ها 
گذاشــته اند تــا جایی کــه برخی 
منتظرند بعد از اعالم نسبت به خرید 

این سهم ها اقدام کنند. 
کارشناســان می گویند ممکن 
است خبر های مرتبط با این دو رویداد 
مانند گذشــته تاثیر مثبــت بر بازار 
نداشته باشــد زیرا ســهامداران در 
انتظار محقق شدن افزایش سرمایه 
از محــل تجدید ارزیابــی دارایی ها 
برای شــرکت های مختلف هستند 
اما در حال حاضر این مسئله بیشتر 
بار هیجانی دارد چرا که این امر آورده 
جدیدی را برای شرکت های موجود 

در بازار سهام به دنبال ندارد.
 به عبارت دیگــر این نوع افزایش 
سرمایه در بازار ســهام بیشتر تحت 
تاثیر هیجانات شــکل مــی گیرد و 
هیچ گونه پشتوانه بنیادی و عملیاتی 
برای افزایش قیمت سهام شرکت ها 
ندارد و تنها ارزش دارایی های آن ها را 
به روز می کند، اما در عمل زیان دهی 

آن ها همچنان پابرجاست.
برایــن اســاس روند کلــی بازار 
ایــن روز ها تابع شــرایط سیاســی 
و بین المللی اســت و اگر بــار دیگر 
ریســک های موجود در این زمینه 
افزایش پیدا کند و سطح تنش ها باال 
بگیرد، به طور قطع روند نزولی دوباره 

تکرار خواهد شد.
عذرخواهی همتی در پی سقوط 
هواپیمای مسافربری اوکراینی

رئیــس کل بانــک مرکــزی در 
یادداشتی اینستاگرامی نوشت: » به 
عنوان کسی که در این شرایط دشوار 
کشور، مسئولیت مهمی برای حفظ 
ثبات اقتصادی کشور دارم و اعتماد 
مردم و نحوه شــکل گیری انتظارات 
را مهم می دانم، بابــت خطای وقوع 
یافته و نحوه اطالع رسانی این فاجعه 
انتقاد داشــته و از مردم عزیز پوزش 
می خواهم. از دســت رفتن اعتماد 
عمومی و تحریــک انتظارات خیلی 
سریع اتفاق می افتد ولی برگرداندن 
آن زمان بر است و هزینه دارد. روش 
برگرداندن اعتماد هم تعیین کننده 

است!«
پیش از این نیز عبدالناصر همتی 
با تاکیــد براینکه بانــک مرکزی در 
بازار حضور دارد و اجازه نوسان زیاد 
را نمی دهد، یادآورشــد که تغییرات 
نرخ ارز ماندگار نیست و بازار تعدیل 
می شود. زیرا نوســان  اخیر در بازار 
ارز ناشــی از شــوک های سیاسی 
بوده و مانــدگار نیســت، البته آثار 

شوک های روانی ناشی از تنش های 
سیاسی در جای خود باقی است اما 
به تدریج پایان خواهد یافت و تالش 
می کنیم نرخ ارز به ارزش ذاتی خود 

نزدیک شود.
براین اســاس روزگذشته قیمت 
دالر با 0/8 درصد کاهش، در آستانه 
13 هزار تومان به رقم 13 هزار و 105 
تومان رسید. قیمت سکه نیز پس از 
اوج و فرود در تنش های اخیر به رقم 

4۷00 تومان نزدیک شد.
آرایش بازارهای مالی پس از 
کاهش تنش های منطقه ای 

بعــد از فروکــش کــردن تنش 
سیاسی و نظامی بین ایران و امریکا، 
در ابتدا دو بازار شــاخص یعنی نفت 
و طال تغییر مســیر دادند. در هفته 
گذشــته بهای نفت خــام از حدود 
61 دالر بــه 66 دالر بعــد از حادثه 
تروریستی آمریکا رســید اما در روز 
جمعه بعد از واکنش ترامپ به حمله 
موشکی ایران، بهای شاخص نفت به 
60 دالر کاهش پیدا کرد. در بازارهای 
جهانی طال نیز قیمت هر اونس طال 
در محــدوده 1530 دالر معامله می 
شــد که بعد از این تنش هــا از مرز 
1613 دالر هم فراتر رفت ولی اکنون 
به محدوده 1550 دالر عقب نشینی 
کرده است. بازارهای ســهام نیز به 
دنبال کاهش تنش هــا بین امریکا و 
ایران با رکوردزنی ســهام آمریکا در 

محدوده مثبت قرار گرفتند.
پــس از جهــش ۲.1 درصدی و 
رکوردزنی سهام اپل در آمریکا، سهام 
شرکت های تأمین کننده آسیایی آن 
نیز جهش پیدا کرد. گســترده ترین 
شــاخص ســهام آســیا اقیانوسیه 
ام اســی آی در خارج از ژاپن، 0.33 
درصد و در ژاپن شاخص نیکی 0.4۷ 

درصد رشد کرد.
در بازار چین کامپوزیت شانگهای 
با افت انــدک 0.08 درصدی روبرو 
شد، در حالی که شاخص هانگ سنگ 
0.۲1 درصد بــاال آمد.ای اس اکس 
اســترالیا 0.80 درصد رشــد کرد و 
کوســپی کره جنوبی 0.91 درصد 

جهش کرد.
در بــازار ارز نیز، شــاخص دالر 
توانســت در برابر رقبای خود رشد 

کرده و به نرخ 9۷.۲89 واحد برسد.

ابهام آینده بازارهای مالی در چشم انداز تنش های ژئوپلیتیکی 

بورس تهران در تالطم ریسک های جدید 

با انتشاراطالعیه ستاد کل 
نیروهای مسلح که بروز 

خطای انسانی و غیر عمد 
را عامل سقوط هواپیمای 

اوکراینی اعالم کرد، به رغم 
رشد بازار سهام، ریسک 

سیاسی جدیدی برای 
بورس رقم خورد

انتظار می رود برخالف 
برخی تحلیل ها، بورس به 

سرعت در مسیر رکوردزنی 
و صعود پیشین خود قرار 
نگیرد؛ زیرا نوع ریسک 

سیاسی پیش آمده تا زمان 
روشن شدن تمامی ابعاد در 

کنار واکنش های داخلی و 
بین المللی و تقابل فضای 
روانی که کمابیش ادامه 
دارد، تاثیر قابل توجهی 

بر رشد شاخص ها خواهد 
داشت

خبر

مدیرعامــل شــرکت فرودگاه هــا و 
ناوبری هوایی ایران با تاکیــد بر اینکه مرکز 
کنتــرل فضای کشــور باید نســبت به لغو 
برنامه های پروازی دســتور می داد، گفت: 
مــا موظــف هســتیم برنامه هــای روتین 
پــروازی را انجام دهیــم و از این موضوعات 
بی اطــالع بودیــم. اختیار لغو یــا تاخیر در 
پروازها به دلیل شــرایط امنیتی در کشــور 

 را نداریــم مگــر اینکــه از مرجعــی به ما 
دستور بدهند.

ســیاوش امیرمکــری در گفت وگــو با 
خبرنگار ایلنا در پاســخ به این پرســش که 
چــرا بامــداد چهارشــنبه 18 دی ماه پس 
از انجام عملیــات انتقام، نســبت به تاخیر 
و لغــو پروازهــا اقــدام نکردیــد، گفــت: 
دســتورالعمل لغــو و تاخیــر پروازها برای 

چنین موضوعاتــی را پدافند اعالم می کند. 
وی ادامه داد: نهاد و افرادی باید نســبت به 
لغو و تاخیــر در انجام پروازهــا اقدام کنند 
که از موضوعات مطلع هســتند. ما در مقام 
 متولی شرکت فرودگاه های کشور از شرایط 

مطلع نبودیم.
امیرمکری با تاکید بر اینکه مرکز کنترل 
فضای کشور باید نســبت به لغو برنامه های 

پروازی دســتور می داد، گفــت: ما موظف 
هســتیم برنامه های روتین پروازی را انجام 
دهیم و از این موضوعــات بی اطالع بودیم. 

اختیار لغو یا تاخیر در پروازها به دلیل شرایط 
امنیتی در کشــور را نداریم مگــر اینکه از 

مرجعی به ما دستور بدهند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور:

 لغو برنامه های پروازی پس از عملیات انتقام 
به عهده مرکز کنترل فضای کشور بود


