
t oseei r ani . i r
3 چرتکه  شماره   947 /دوشنبه 8 آذر   1400  /   24 ربیع الثانی 1443  / 29 نوامبر   2021

 یک کارشناس بازار سرمایه گفت: 
بیش از سه هزار هزار میلیارد تومان از 
منابع داخلی به واسطه باال ماندن نرخ 
بهره در داخل کشور بلوکه شده و الزم 
است همزمان با توافق احتمالی برجام، 
اقدام برای آزادسازی این منابع صورت 
گیرد. امروز مصادف اســت بــا 8 آذر و 
آغاز مذاکرات برجام در وین؛ مذاکراتی 
که سرنوشــت آن همزمان با شــروع 
دولت ســیزدهم در هاله ای از ابهام فرو 
رفته و سبب شده بود تا گمانه زنی های 

مختلفی از آینده آن صورت گیرد. 
در ســال های اخیر خروج آمریکا از 
برجام و به تبــع آن اعمال تحریم های 
گسترده علیه ایران سبب بروز مشکالتی 
در بخش هــای مختلــف اقتصادی و 
بازارهای داخلی و خارجی ایران شد و 
ادامه این روند تا به امروز ســبب شده تا 
فعاالن بازارهای گوناگون چشم  انتظار 
روند مذاکرات برجام در دولت سیزدهم 
باشــند. به اعتقاد برخی کارشناسان 
و تحلیلگران اقتصــادی وضعیت آتی 
بسیاری از بازارها درگرو به نتیجه رسیدن 
مذاکرات برجامی اســت و بــه آن گره 
خورده و بــا رفع تحریم هــا و صادرات 
گســترده نفت و ســایر اقالم تولیدی 
می توان نسبت به بهبود وضعیت اقتصاد 

کالن و معیشت مردم امیدوار بود. 
یکی از بازارهایی که در سال های اخیر 
با مشکالت جدی مواجه شد؛ بورس یا 
بازار سرمایه بود که روند نزولی آن موجب 
ورشکســتگی و از بین رفتن سرمایه 
اقشار مختلف جامعه و سرمایه گذاران 
خرد شد. در ماه های اخیر بازار سرمایه 
نتوانسته از چراغ قرمز ریزش شاخص 
رهایی یابد و دوباره روزهای طالیی خود 
را تجربه کند؛ هرچند این روزها و در سایه 
برگزاری مجدد نشست های برجامی، 
بارقه امیدی هرچند انــدک در میان 
سرمایه گذاران ایجاد شده و آنها منتظرند 
تا به نتیجه رسیدن برجام بتواند شاخص 

را به سمت قله هدایت کند. 
آثار تحریم های داخلی و خارجی 

بر بازار سرمایه 
عباسعلی حقانی نسب، کارشناس 
ارشــد اقتصادی درباره تاثیر به نتیجه 
رســیدن برجام بر مثبت شدن جهت 
شاخص کل و بهبود شرایط بازار سرمایه 
به » توســعه ایرانی« گفت: با توجه به 
تجربیات بنده و همکاران در این حوزه 
باید گفت به نتیجه رسیدن مذاکرات 
برجام قــادر به صعودی کــردن روند 
شاخص و بهبود شــرایط بازار سرمایه 
است؛ البته این موضوع مشروط به عوامل 
و شرایطی است. وی افزود: دو نوع تحریم 
داریم؛ یک نوع تحریم های بین المللی و 

خارجی است و نوع دیگر تحریم داخلی 
است؛ یعنی بخشی از منابع ارزی ما در 
خارج از کشور مسدود شده و در مقابل 
بخشــی از منابع ریالی در داخل کشور 
مسدود شده است. اگر همزمان با رفع 
تحریم های خارجی و برداشــته شدن 
تحریم های داخلی، نــرخ بهره تغییر 
نکند، شاهد چشم انداز صعودی برای 

بازار سرمایه خواهیم بود. 
 دولت سیزدهم تجربه 

دولت یازدهم را تکرار نمی کند 
وی به تجربه دولــت یازدهم پس از 
برجام اشاره کرد و گفت: در دولت یازدهم 
همزمان با اجرای برجــام و رفع موقت 
تحریم ها، نرخ بهره افزایش یافت البته 
آن زمان صندوق های قرض الحســنه 
بودند و به بــاال نگه داشــتن نرخ بهره 
دامن می زدند. در شــرایط کنونی نیز 
افزایش نرخ بهره ســبب می شود رفع 
تحریم های خارجی هیچ سودی برای 
اقتصاد کشور نداشته باشد و در نتیجه 
بازار سرمایه تغییری را تجربه نکند؛ اما 
اگر همزمان با برداشــتن تحریم های 
خارجی و داخلی، نرخ بهره افزایش نیابد 
می توان به سرنوشت آتی بورس امیدوار 
بود.  مدیر سرمایه گذاری تمامی صنایع 
بورسی و خارج از بورس تاکید کرد: نرخ 
بهره به صورت حبابی باال نگه  داشــته 
شده به طوری که اکنون بیش از 3 هزار 

هزار میلیارد تومان، منابع ریالی در داخل 
کشور مسدود شده و اجازه آزادسازی 
نمی دهند. اگر نرخ بهره کاهش نیابد و 
این منابع آزاد نشــوند در عمل شرایط 

برای بازار سرمایه مطلوب نخواهد بود. 
وی عنوان کرد: معتقدم دولت آقای 
رئیســی تجربه دولت آقــای روحانی 
را تکرار نخواهد کرد زیــرا همزمان با 
آزادســازی اگر توافقی صورت گیرد، 

قاعدتا باید نرخ بهره را کاهش دهند. 
 تاثیر احیای مجدد برجام
 بر سرنوشت بازار بورس 

حقانی نســب درباره تاثیر برجام بر 
کاهش تورم و در نتیجــه اثرگذاری بر 
بازار ســرمایه توضیح داد: بازار بورس 
محرک های مختلفی دارد؛ به طوری که 
زمانی تورم محرک آن است و در زمان 
دیگر کاهش نرخ بهره و نرخ بازده مورد 
انتظار می تواند محرک بازار بورس باشد؛ 
عمال هنگامی که نرخ بازده مورد انتظار 
که متناســب با تورم و نرخ بهره است، 
کاهش یابد قیمت P/E شــرکت ها به 
شــدت باال می رود و روند شرکت ها و 

نرخ ها بسیار صعودی خواهد شد. 
وی افزود: متاسفانه تحلیل اشتباهی 
نیز از ســوی برخی کارشناسان مطرح 
می شود و این عده فکر می کنند که بازار 
سرمایه حتما با افزایش تورم و باالرفتن 
نرخ ارز رشد می کند؛ در حالی که بورس 

بیشترین رشــد را از محل کاهش نرخ 
بازده مورد انتظار، پایین آمدن نرخ تورم 
و کاهش نرخ بهره می تواند داشته باشد. 
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان 
کرد: ضمن اینکه هرگونه حجم مقداری 
شــرکت ها با رفع تحریم ها و به نتیجه 
رســیدن مذاکرات افزایــش خواهد 
یافت؛ ســرمایه گذاری ها سریعتر به 
نتیجه خواهد رسید. وی ادامه داد: در 
صورت به نتیجه رسیدن برجام به حتم 
هزینه های  مبــادالت کاالیی کاهش 
می یابد زیرا به گفته برخی کارشناسان 
اکنون کاالها بــا 30درصد تخفیف به 
سایر کشــورها فروخته می شود که با 
رفع تحریم ها این تخفیف ها نیز منتفی 
و عمال جزو ســود شــرکت ها لحاظ 

خواهد شد.  
 چرایی ناامیدی

 سرمایه گذاران خرد بورس 
رئیــس هیــات مدیره شــرکت 
ســبدگردان هدف، دربــاره ناامیدی 
سهامداران خرد از وضعیت بازار سرمایه 
در دولــت ســیزدهم و خــروج آنها از 
بورس اظهار کرد: دلیل اصلی ناامیدی 
سهامداران از وضعیت بورس در ماه های 
اخیر این است که دولت سیزدهم هنوز 
کار اساسی انجام نداده در حالی که این 
دولت با شــعار مبارزه با فساد، اصالح 
ساختار نظام بانکی، اصالح مدل های 
مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه 
غیرمولد و کاهش مالیات تولید بر روی 
کار آمد؛ اما هیچ کدام از این متغیرها در 

ماه های گذشته تغییری نکرده است. 
حقانی نسب گفت: نظام بانکی تغییر 
نکرده، نرخ بهره روند رو به رشــد طی 
می کنــد، در حالی که اگــر رویه غلط 
بانک ها در اجرای بانکداری اســالمی 
اصالح می شد، بســیاری از مشکالت 
رفع و عمال موانع و تحریم های دلخلی 
برداشته می شــد. منابع نیز از طریق 
صندوق های ســرمایه گذاری بانک ها 
به سمت بازار سرمایه کانالیزه می شد 
و اکنون شاهد تحت فشار قرار گرفتن 

بازار سرمایه نبودیم. 
وی عنوان کرد: بــرای رفع موانع و 
مشکالت موجود بر سر راه بازار سرمایه 
در دولت ســیزدهم، ابراهیم رئیســی 
باید در نخســتین گام  ســود قطعی و 
علی الحساب و ... که زمینه ساز بسیاری 

از فســادها و افزایش هزینه های تولید 
شده را اصالح و با اعمال رویه صحیح در 
بانکداری اسالمی، صندوق ها و سبدهای 
سرمایه گذاری با درآمد ثابت را احیا کند .

وی گفــت: در این صــورت هم به 
سپرده گذاران سود ثابت داده خواهد 
شد و هم منابعی از بانک خارج نخواهد 
شد ضمن اینکه بیش از 3هزار همت 
)هزار میلیــارد تومــان (منابع مالی 
می تواند آزاد شــود و در قالب صندوق 
و اوراقی که قرار اســت دولت منتشر 
کند، خریداری کند. به گفته وی حتی 
طرح هایی که برای اجرا به منابع مالی 
نیاز دارد از این محل تامین اعتبار شوند 
و عمال بازار سرمایه تقویت خواهد شد. 
حقانی نسب تاکید کرد: متاسفانه هیچ 
کدام از این وعده ها فعال اجرایی نشده و 
علت اینکه سهامداران در حال مأیوس 
شدن از وضعیت بورس هستند را باید 
در این موارد جستجو کرد؛ همچنین 
باید توجه داشــت که رئیس جمهور با 
شعارهایی که داد و سیاست هایی که 
قرار بود اجرایی کند؛ فاصله زیادی پیدا 
کرده در حالی که این روند بسیار بد و 
مخرب است و باعث کاهش اعتماد هم 
نسبت به بازار ســرمایه و هم نسبت به 
اقتصاد خواهد شد. تأکید می کنم که 
این مساله بسیار مهم است و باید به آن 

توجه ویژه داشت. 

یک کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

 سه هزارهزارمیلیارد تومان منابع در داخل ایران بلوکه شده است

متاسفانه تحلیل اشتباهی 
از سوی برخی کارشناسان 

ارائه می شود مبنی بر اینکه 
بازار سرمایه حتما با افزایش 

تورم و باالرفتن نرخ ارز 
رشد می کند در حالی که 
بورس بیشترین رشد را 

از محل کاهش نرخ بازده 
مورد انتظار، پایین آمدن 

نرخ تورم و کاهش نرخ بهره 
می تواند داشته باشد 

بررسی

در حالی نرخ دالر به بــاالی ۲۹ هزار تومان در 
بازار آزاد صعود کرد که چشــم ها به مذاکرات 8 
آذر دوخته شده تا شاید در بازار امیدی برای نزول 

قیمت ها ایجاد شود.
نرخ دالر از ۱8 اردیبهشت ماه امسال تاکنون 
که ۲0 هزار و ۶3۷ تومان بوده، در مسیر صعودی 
حرکــت کرده اســت؛ اگرچه گاهــی افت های 
نامحسوســی داشــته، اما در نهایت از آن زمان 
تاکنون دالر حدود ۹ هزار تومان افزایش قیمت 
داشته است.در حالی بازار ارز صعود قیمت دالر را 
تجربه می کند که برخی از فعاالن بازار ارز، عنوان 
می کردند رشد بیشــتر از این قیمت ها را متصور 
بودند و از قیمت هایی باالتر از 30 هزار تومان سخن 
می گفتند تا اگر خروجی مذاکرات مثبت بود، از 
فروش قیمت دالر سود بیشــتری حاصل شود؛ 
چراکه به نظر می رسد در صورتی که اخبار مثبتی 
از مذاکرات منتشر شود، احتمال افت سریع دالر 

وجود دارد.اما در مقابل این نگاه، برخی از فعاالن 
بازار ارز اعتقاد دارند که بعد از ماه ها توقف مذاکرات 
و مواضع حداکثری طرفین، احتمال این که توافق 

معناداری صورت بگیرد، کم است.
با این وجود، بــازار ارز هم اکنون در شــرایط 
حســاس پیش از مذاکرات وین قرار دارد. گفته 
می شود  علی باقری، معاون سیاســی وزیر امور 
خارجه و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی 
ایران در مذاکرات روز دوشــنبه هشــتم آذر ماه 
در وین بین ایران و گروه ۱+۴ و هماهنگ کننده 
کمیسیون مشــترک برجام، روز شنبه در راس 

هیاتی وارد پایتخت اتریش شد.
 کاهش ارز اتفاق بیفتد، 

مصنوعی و دستوری است
رییس اسبق کانون صرافان در این خصوص 
در گفت وگو با خبرآنالین درباره شرایط بازار ارز و 
پیش بینی قیمت دالر در شرایط مذاکرات 8 آذر، 

می گوید: راجع به قیمت ارز در آستانه مذاکرات، 
من علت توقف و حتی کاهش موقت قیمت در این 
مقطع را تنها خوش بینی عمومی به ادامه مذاکرات 

و رفع انسداد از پول های بلوکه شده می دانم.
اصغر سمیعی، می افزاید: البته از سویی تبلیغات 
دولتی و عملکرد غیرمنطقی بازارساز هم به این 
تصور خوشبینانه دامن می زند، ولی متاسفانه هیچ 
دلیل واقعی و منطقی اقتصادی برای تقویت پول 
ملی در این مقطع مشاهده نمی شود، نه نرخ تورم 
کاهش پیدا کرده، نه نرخ بهره کاهش پیدا کرده، نه 
سرمایه گذاری جدی در اقتصاد صورت گرفته و نه 
تمهیدی برای کاهش حجم نقدینگی اندیشیده 

شده است.
رئیس اسبق کانون صرافان تصریح می کند: 
بنده تصور می کنم که کاهش حتی اگر شــروع 
شود و بخواهد ادامه پیدا کند، به صورت دستوری 

و مصنوعی و به ضرب تبلیغ و تزریق خواهد بود.

سمیعی عنوان می کند: ضمن این که باز هم 
در کوتاه مدت، دوباره روند صعودی پیدا می کند. 
خود این تالطم و کاهش هم به ضرر اقتصاد کشور 
و تنها به نفع واردات غیرضروری و کمک به خروج 
بیشتر سرمایه از کشور و صدمه به تولیدات داخلی 
و کاهش گردشگری در داخل ایران به نفع سفر به 

کشورهای دیگر خواهد بود.
وی تاکید می کند: این تالطمات باعث می شود 
کسانی که از رانت اطالع برخوردار هستند، بتوانند 
جیب خودشان را پر کنند و از این رانت استفاده 
کنند و دالرهایی که احیانــا مردم با خوش بینی 
از خانه هایشــان بیرون می آورند و به بازار عرضه 
می کنند را بخرند و بعد از اینکه بازار دوباره خود 
را واقعی کرد، یا به طرف واقعی شدن رفت، دوباره 
آنها را بفروشــند و از این طریق سود نامتعارف و 

ناجوانمردانه ای حاصل کنند.
قیمت دالر ۲۵ هزار تومان می شود؟

عضو اتاق بازرگانی و صنایــع و معادن ایران 
نیز می گوید: فارغ از چگونگی مذاکرات و این که 
توافقی صورت بگیرد یا خیر، من فکر می کنم عزم 

دولت برای توافق جدی است و اگر مشکل خاصی 
وجود نداشته باشد، این توافق نهایی شده است.

علی شــریعتی، می افزاید: خبــر اعالمی از 
مذاکرات، احتماال یک شوک کوتاه مدتی را در بازار 
دالر ایجاد می کند و دالر را تا کانال ۲۴ و ۲۵ هزار 
تومان پایین می آورد و کمتر از این رقم نخواهد بود. 

این کاهش قیمت دالر کوتاه مدت است.
عضو اتاق بازرگانی و صنایــع و معادن ایران 
تصریح می کند: اگر توافقی صورت بگیرد، دولت با 
توجه به شرایطی که دارد، اجازه رشد هیجانی دالر 
را دیگر نمی دهد و سعی می کند با تزریق ارز، دالر 

را تا پایان سال در کانال 30 هزار تومان نگه دارد.

 احتمال شوک قیمتی در بازار ارز وجود دارد؟

مهرنوش حیدری 

خبر اقتصادی
 یک نماینده در واکنش

 به حکم بازداشت مدیرعامل دیوار:
 کاش دستگاه قضا

با کارآفرینان بیشتر مداراکند
توسعه ایرانی- 
رئیس کمیته اقتصاد 
دیجیتــال مجلس 
شــورای اســالمی 
به حکم بازداشــت 

مدیرعامل دیوار واکنش نشان داد.مجتبی توانگر، 
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس در مطلبی در 
صفحه توئیتر خود نوشت: »پلت فرم های انتشار 
و تبادل محتوا یکی از ســتون های اصلی اقتصاد 
دیجیتال اســت و روشــن نبودن چارچوب های 
حکمرانی این حوزه یک حلقه مفقوده اساسی در 
تکمیل شــبکه ملی اطالعات است.کاش تا زمان 
روشن شدن این چارچوب ها دستگاه محترم قضا 
با مدارای بیشتری نسبت به کارآفرینان این حوزه 
برخــورد کند«.توانگر در این توییت از هشــتک 
»دیوار« استفاده کرد. ســایت دیوار اعالم کرده 
که حکم مجازات زندان بــرای مدیرعامل دیوار، 
اشکان میرآرمندهی، در دادگاه تجدیدنظر تهران 

تایید شد.
    

 ایران بازار جهانی فرش را
 از دست داد

برترین هــا- 
برخی از کشــور ها 
با پیشی گرفتن در 
صــادرات و تولیــد 
فرش، باعث شــدند 

ایران بازار فرش خود را از دســت بدهد.طی ۲ دهه 
اخیر سهم ایران از بازار جهانی  فرش از 3۲درصد به 
کمتر از ۹درصد رسیده و دقیقا در همین دوره رقیب 
جدی ایران یعنی هند سهمش را ۲.۵ برابر کرده و 
بیش از 3۵درصد بازار را گرفته است. میزان  صادرات 
ایران اکنون به یک دهم ۲0 سال پیش رسیده است.

    
 قیمت واقعی گوشت اعالم شد

باشــگاه خبرنگاران جوان- مدیرعامل 
اتحادیه دامداران گفــت: در حال حاضر قیمت هر 
کیلو دام سبک ۴۵ تا ۵۵ هزار تومان و دام سنگین 
3۵ تا ۵۵ هزار تومان اســت.مجتبی عالی گفت: با 
توجه به افزایش روزمره قیمت نهاده دامی، نرخ تمام 
شده تولید مرتب در حال تغییر است. در حال حاضر 
قیمت هر کیلو دام سبک ۴۵ تا ۵۵ هزار تومان و دام 
ســنگین 3۵ تا ۵۵ هزار تومان است و به رغم آنکه 
وزارت جهاد نرخ هر کیلو دام سبک را ۶۲ هزار تومان 
و دام سنگین را ۹۵ هزار تومان اعالم کرده، اما این 
موضوع تاکنون اجرا نشده است.این مقام مسئول 
گفت: با توجه به نرخ فعلی دام حداکثر قیمت گوشت 
باید با نرخ ۱۲0 هزار تومان عرضه شود که متاسفانه 
به دلیل ســودجویی دالالن و بازارگردانان گوشت 
با نرخ ۱۷0 تا ۱80 هزار تومان عرضه می شــود، در 
حالی کــه قیمت دام طی ماه هــای اخیر تغییری 

نداشته است.
    

 افزایش 2/۵ درصدی
 تورم آبان ماه خانوارها

مرکز آمار ایران- بررسی ها نشان می دهد در 
آبان بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور 
مربوط به استان های کهگیلویه وبویراحمد و اردبیل 
با ۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط 

به استان کرمان با ۱.۴ درصد افزایش است.
در آبان مــاه ۱۴00 عدد شــاخص کل برای 
خانوارهای کشور )۱00=۱3۹۵( به 3۷3 رسید 
که نســبت به ماه قبل ۲.۵ درصد افزایش نشان 
می دهد. در این ماه بیشــترین نــرخ تورم ماهانه 
خانوارهای کشور مربوط به استان های کهگیلویه 
وبویراحمد و اردبیل با ۵ درصد افزایش و کمترین 
نرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان  کرمان با ۱.۴ 

درصد افزایش است.
    

 ورود لوازم خانگی کره ای 
به مناطق آزاد ممنوع است

دبیرخانه شورای 
عالی مناطــق آزاد 
اعالم کــرد که تنها 
کاالهایــی که قبل 
از ابالغ ممنوعیت، 

سفارش گذاری شــده اند جهت جلوگیری از زیان 
تجار و بازرگانان قابلیت ورود به کشور را دارند.

در این اطالعیه آمده است: پس از دستور رهبر 
معظم انقالب اسالمی مبنی بر ممنوعیت واردات 
لوازم خانگی کره ای به کشــور، دبیرخانه شورای 
عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی 
طی ابالغیه ای مناطق آزاد کشور را مشمول اجرای 

دستور رهبری کرده است.

نایب رئیس مجلــس گفت: دولــت دوازدهم به صورت 
غیرقانونی 3۷ هــزار میلیارد تومان بودجــه حقوق برخی 
وزارتخانه ها را افزایش داده که این مسئله زمینه نارضایتی 

برخی کارکنان دیگر شده و انتظار می رود حقوق کارکنان در 
سال آینده ۱0 درصد افزایش یابد.

به گزارش »توســعه  ایرانی«، علی نیکزاد، گفت: دولت و 
مجلس به عنوان یک اولویت اساسی و مهم به دنبال تأمین 
جان و نان مردم هســتند که باید به این مهم توجه ویژه ای 
گمارده شود و سر و ســامان به وضعیت موجود داده شود که 

این مسئله جزو خصوصیات بارز یک دولت انقالبی است.
وی بیان کرد: دولت سیزدهم در بحث واکسیناسیون بسیار 

هوشمندانه عمل کرد و نسبت به ماه های گذشته ایمن سازی 
مردم به صورت قابل توجهی افزایش یافــت و عالوه بر این 
مباحث از مباحث فرهنگی نیز غفلت نشــده و هم اکنون به 

دنبال جلوگیری از رفتن جمعیت به سمت پیری است.
نیکزاد اضافه کرد: یارانه حاصل از حذف ارز ۴۲00 تومانی 
با تایید اکثریت مجلس در اختیار اقشار مختلف مردم به ویژه 
نیازمندان و کارکنان قرار می گیرد که به همین منظور در این 

زمینه اکثریت مجلس موافق حذف ارز هستند.

وی اظهــار کرد: متأســفانه دولت دوازدهــم به صورت 
غیرقانونی 3۷ هــزار میلیارد تومان بودجــه حقوق برخی 
وزارتخانه ها را افزایش داده که این مسئله زمینه نارضایتی 
برخی کارکنان دیگر شده و به همین منظور از دولت و سازمان 
برنامه و بودجه انتظار می رود حقوق کارکنان در سال آینده ۱0 
درصد افزایش یابد تا نسبت به کنترل تورم و کاهش قیمت  

برخی کاالهای اساسی اقدامات الزم انجام یابد.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: این که 
برخی فیش حقوقی نامتعارف دارند نیز به هیچ عنوان قابل 
قبول نبوده و نیاز اســت در راستای ساماندهی این وضعیت 

اقدامات الزم مبنای کار باشد.

میزان افزایش حقوق ۱۴۰۱ کارکنان دولت اعالم شد


