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تخصیص اینترنت رایگان به 
هیأت های عزاداری

وزارت ارتباطات به ۱۸۹۲ هیــأت عزاداری در 
سراسر کشــور اینترنت رایگان اختصاص داد. به 
گزارش ایســنا، با توجه به شــیوع بیماری کرونا و 
جلوگیری از ایجاد تجمع  هیئت های مذهبی امسال 
عزاداری امام حسین )ع( به شیوه جدیدی برگزار 
می شود. در همین رابطه وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات با همکاری سازمان تبلیغات اسالمی به 
منظور برگزاری باشکوه مراسم عزاداری محرم در 
دوران شیوع ویروس کرونا، به هیئت های عزاداری 

اینترنت رایگان اعطا می کند.
    

 سهمیه بنزین شهریور 
واریز می شود

سخنگوی شرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی، 
از شارژ سهمیه بنزین کارت 
سوخت خودروها خبر داد.  
فاطمه کاهی گفت: سهمیه بنزین خودروها بدون 
تغییر نسبت به ماه های گذشــته در کارت سوخت 
شارژ خواهد شد.وی ادامه داد: سهمیه خودروهای 
شخصی بنزینی ۶۰ لیتر و خودروهای دوگانه سوز 
۳۰ لیتر است.کاهی تاکید کرد: سقف ذخیره بنزین 
در کارت های سوخت نیز بدون تغییر و همان ۵۴۰ 
لیتر است. وی گفت: ســقف ۹ ماهه ذخیره بنزین 
کارت های هوشمند سوخت که پیش از این از ۶ ماه به ۹ 
ماه افزایش یافته بود، ثابت مانده است و از این ماه اعمال 
خواهد شد، بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودروهای 
شــخصی و موتورســیکلت ها در صورت استفاده 
نکردن حداکثر تا ۹ ماه در کارت های سوخت قابل 
ذخیره خواهد بود و اگر افرادی از ابتدای اجرای طرح 
سهمیه بندی بنزین از سهمیه خود استفاده نکرده 
باشند امکان واریز سهمیه جدید در کارت سوخت 
آن ها وجود ندارد. ســخنگوی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی افزود: سهمیه سوخت خودروهای 
عمومی و خدماتی نیر مطابق جدول سهمیه طرح 

مدیریت مصرف سوخت واریز خواهد شد.
    

معاون وزیر کار:
دستمزد کارگران امسال دیگر 

بازنگری نمی شود
معاون وزیــر کار با بیان 
اینکه هنوز مصوبه دولت در 
مورد حق مسکن را دریافت 
نکرده ام، گفــت: به صورت 
متوسط میانگین دریافتی کارگران ۱۰ درصد افزایش 
می یابد.  حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیر کار ، 
درباره جزئیات افزایش حق مسکن کارگران، اظهار 
داشت: مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن 
کارگران ۱۷ خرداد ماه در شورای عالی کار به صورت 
سه جانبه تصویب و سپس برای تأیید و ابالغ به دولت 
ارسال شد که امروز این مصوبه، به تصویب دولت رسید 
و مطابق مصوبه پیشنهادی شــورای عالی کار حق 
مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان 
افزایش یافت. وی بیان کرد: حق مســکن کارگران 
چیزی نیست که هر سال تصویب شود؛ بلکه از ابتدای 
انقالب تاکنون فقط ۶ بار حق مسکن کارگران افزایش 
یافته است و هیچ الزامی ندارد که حق مسکن کارگران 
هر سال اضافه شود، بنابراین تصویب دولت در مورد 
افزایش حق مسکن کارگران با پیشنهاد شورای عالی 
کار، بسیار مهم است. شاکرمی گفت: از سال ۹۵ حق 
مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان، در سال 
۹۸ از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان و در سال ۹۹ 
از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته 
است؛ بنابراین با این افزایشــی که رخ داد، افزایش 
دریافتی کارگران حداقل بگیر در سال ۹۹ نسبت به 

سال ۹۸ به حدود ۴۳.۵ درصد رسید.
    

تجارت ایران و چین به ۷.۴ میلیارد 
دالر رسید

تازه ترین آمارها نشــان 
می دهد که حجم صادرات 
و واردات ایــران و چیــن در 
۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۰ 
میالدی، ۷.۴ میلیارد دالر بوده کــه این رقم ۴۱.۹ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن کاهش 
داشته است. اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به تجارت 
کاالیی ایران با چین در ۶ ماهه نخســت سال ۲۰۲۰ 
پرداخته و اعالم کرد: ایران در این مدت ۳.۱ میلیارد 
دالر کاال به چین صادر کرده که این رقم نسبت به ۶ 
ماهه نخست سال ۲۰۱۹ میالدی، ۴۱.۲ درصد کاهش 
نشان می دهد. با این حال حجم واردات ایران از چین 
طی مدت زمان مورد بررســی ۴.۳ میلیارد دالر بوده 
که این رقم نیز ۶.۵ درصد کاهش را تجربه کرده است. 
صادرات نفتی ایران به این کشور طی این مدت تنها 
۶۳۰ میلیون دالر بوده که در مقایسه با ۶ ماهه نخست 

۲۰۱۹ کاهشی ۸۸.۲ درصدی را نشان می دهد.

خبر اقتصادی
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زهرا علی اکبری

تکاپو برای نجات بورس از دست انداز 
باال گرفــت و از اواخر هفته گذشــته 
تصمیمات مهمی برای نجات بورس از 
ریزش بیشتر گرفته شد. این تصمیمات 
متولیان در حالی رخ داد که حمایت های 
کالمــی رئیس جمهــوری و اعضای 
شــورای عالی بورس از بازار ســرمایه 

تداوم داشت. 
بورس این روزها به دست انداز افتاده 
است و هفته گذشته رکوردهای منفی 
قابل توجهی به جا گذاشــت. شاخص 
بورس در هفته پایانی مــرداد رکورد 
ســومین افت تاریخی شــاخص کل 
را به ثبت رســاند و در روز یکشــنبه 
ســقوط ۴.۷ درصدی نماگــر اصلی 
بــازار را به ثبت رســاند. این ریزش ها 
که از اواســط دو هفته قبل شروع شده 
بود، سرانجام در روز سه شنبه متوقف 
شد، اما اصالح کم جان بازار در این روز 
نتوانست مقابل خروج سهامداران از بازار 
و تشکیل صف های فروش مقاومت کند 
و چهارشنبه دوباره بازار سرخ پوش شد 
و شاخص کل سرانجام روی عدد یک 
میلیون و ۷۸۷ هزار واحد ایستاد. این 
عدد کــه از بازده منفــی ۱۱ درصدی 

بورس در هفته گذشته حکایت می کرد 
در تاریخ بورس ایران بی سابقه بود. 

همچنیــن ارزش بــورس در روز 
چهارشــنبه به  ۶  میلیون و ۵۷۷ هزار 
میلیارد تومان رسید که این عدد نشان 
می دهد که ارزش بازار در مرداد امسال 
حدود ۴۹۵ هزار واحد عقب نشســته 

است. 
 هفته قرمز بورس موجب شــد که 
یک هزار و ۲۶۴ میلیارد تومان از پول 
ســرمایه گذاران حقیقی از بازار خارج 
شود. اتفاقی که از ۱۴ دی ۹۸ تاکنون 
سابقه نداشت. در واقع این میزان ریزش 
بازار از یک روز پس از شــهادت سردار 
سلیمانی، بیشترین میزان خروج پول 
حقیقی از بازار بوده اســت. همچنین 
ارزش معامالت خرد با ثبت رقم ۵هزار 
و ۱۲۰میلیارد تومان به کمترین رقم از 

۶ اردیبهشت رسید.
جالــب اســت بدانید کــه در روز 
چهارشنبه سهام هیچ صنعتی شاهد 
ورود پول سرمایه گذاران حقیقی نبود، 
در طــرف عرضه هم آمــار خروج پول 

حقیقی ها رکورد شکست.
بازارهای رقیب بورس تقویت شد

عقب نشــینی بــازار ســرمایه در 
شرایطی رخ داده است که سایر بازارهای 

موازی بورس تقویت شدند و حتی گفته 
می شد که ســرمایه های خارج شده از 
بورس به ســمت بازارهای واسطه ای 

کوچ کرده اند. 
رصد هفتگی عملکرد بازارها نشان 
می دهد که با وجود افت همه بازارها در 
هفته گذشته، طال، سکه و دالر به روند 
صعودی خود بازگشته اند، ولی شاخص 
کل بورس همچنان نزولی اســت. در 
هفته پایانی مرداد مــاه، طال و دالر به 
ترتیب با بازدهــی ۲.۳ و دو درصدی 
بیشترین بازدهی هفتگی را نسبت به 
دیگر بازارها داشتند .در هفته گذشته 
سکه رشد ۰.۶ درصدی را به ثبت رساند 
و بورس با ریزش ۱۱ درصدی در طول 

یک هفته رکورد شکست. 
تغییر زمان بندی معامالت 

مجموع این شــرایط باعث شد که 
از اواخر هفته گذشــته یعنــی از روز 
سه شنبه و چهارشنبه تصمیم گیران 
دســت به کار شــوند و به نجات بازار 
سرمایه بیایند. این تصمیمات شامل 
تغییر ســاعت و زمان بندی معامالت 
و نصاب صندوق ها بود. بر اســاس این 
تصمیمات اعالم شد که زمان معامالت 
بازار ســهام به وضعیت قبل برگشته 
است. بر این اســاس معامالت تمامی 

نمادها از روز شــنبه به صورت عادی 
از ساعت ۸:۳۰ تا ۹ ســفارش گیری و 
از ســاعت ۹ تا ۱۲:۳۰ معامالت انجام 
می شود. معاون بورس اراق بهادار نیز 
گفت که از روز شنبه کلیه شرکت ها در 
یک جلسه معامالتی معامله خواهند 
داشت. محمود گودرزی، تاکید کرد: از 
روز شنبه یکم شهریور ماه، کلیه صنایع 
و نمادهای معامالتی بــورس تهران، 
طبق روال گذشته از ساعت ۸:۳۰ تا ۹ 
صبح سفارش گیری و ۹ تا ۱۲:۳۰ روند 
معامالتی طبق روال گذشته خواهد بود. 
بر اســاس تصمیم قبلی بنا بود جلسه 
معامالتی اول از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱:۱۵ 
) پیش گشایش ۸:۳۰ الی ۸:۴۵( باشد 
و جلسه معامالتی دوم از ساعت ۱۱:۴۵ 
الی ۱۳:۴۵ ) پیش گشایش ۱۱:۳۰ الی 

۱۱:۴۵ ( باشد. 

 سایر تصمیمات بورسی
 چه هستند؟

بجز این، در مصوبات جدید، نصاب 
سقف ســرمایه گذاری صندوق های 
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد 

ثابت، به ۱۵ درصد افزایش یافت.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
بازار ســرمایه، در جدیدترین مصوبه 
هیات مدیره ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، نصاب سقف ســرمایه گذاری 
صندوق های سرمایه گذاری در اوراق 
بهادار با درآمد ثابت، ۱۵ درصد تعیین 
شــد. بر اســاس این گزارش، سقف 
حدنصاب سرمایه گذاری صندوق های 
ســرمایه گذاری با درآمــد ثابت، در 
شهریور ماه سال ۹۵ معادل ۱۵ درصد 
بود که در آبان ماه ۹۷ این حد نصاب به 

۲۵ درصد رسید.
در ابتدای سال ۹۹ و در فروردین ماه 
سال جاری، این حد نصاب ۱۰ درصد 
تعیین شد و در مرداد ماه سال جاری نیز 
طبق اعالم سازمان بورس و اوراق بهادار 
حدنصاب سرمایه گذاری در سهام این 
صندوق ها به ۵ درصــد کاهش یافت. 
در جلسه ای که هیات مدیره سازمان 
بورس و اوراق بهادار به منظور حمایت از 
بازار سرمایه برگزار کرد، افزایش سقف 
سرمایه گذاری در سهام صندوق های با 
درآمد ثابت به ۱۵ درصد افزایش یافت.

همچنین تسنیم دیروز خبر داد که 
ضریب تعدیل سهام در حساب تضمین 
مشــتریان اعتبــاری از ۱۰ درصد به 
۲۰ درصد افزایش یافت. بر اساس این 
خبر محسن خدابخش، مدیر نظارت بر 
بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار 
با بیان این مطلب گفت: این مصوبه روز 
شنبه ابالغ و از روز یکشنبه دوم شهریور 
اجرایی خواهد شد. با توجه به کاهش 
قیمت سهام شرکت ها در بازار سرمایه، 

این تصمیم مناسب و منطقی است.
مجلس هم وارد عمل شد

بجــز ایــن رئیــس کمیســیون 
اقتصادی مجلس هم کــه اعتقاد دارد 
خروج ســرمایه مردم از بورس به زیان 
دولت و تورم زاست، از پیشنهاد الیحه 
افزایش سرمایه شــرکت های بورسی 
گفته و به تســنیم توضیح داده است 
که ایــن الیحه می تواند با ســلب حق 
تقدم از شــرکت های بخش خصوصی 
بــا مشــوق های صادراتی و الــزام در 
شرکت های دولتی، ظرفیتی را ایجاد 

کند که عرضه قابل توجهــی در بازار 
سرمایه اتفاق بیافتد.

محمدرضا پورابراهیمــی، تاکید 
کرده است که با اجرایی شدن مصوبه 
مجلس، اتفاق مهمی در عرضه سهام در 
بازار سرمایه رخ می دهد و همچنین این 
مساله می  تواند تعادل منطقی در قیمت  
ســهام و حضور مردم و منفعت آن ها و 
همچنین اجرای طرح های اقتصادی 

در درون شرکت ها داشته باشد. 
  روحانی: از بورس 
مراقبت می کنیم

البته بجز این حمایت های کالمی 
مسئوالن از بازار سرمایه هم خبرساز 
شد. حسن روحانی، رئیس جمهوری 
روز چهارشنبه در نشست هیات دولت 
گفت که بحمداهلل وضع فروش سهام، 
خوب است. بازار بورس، یک بازاری 

است که همیشه مراقبت می کنیم.
دیروز عضو شــورای عالی بورس 
هم در توئیتی نوشت که به عنوان یک 
کارشناس، نگران آینده  بازار سرمایه 

نیستم، لطفا در بورس صبور باشید.
شــاهین چراغی، در ادامه تاکید 
کرده اســت که »از ســال ۷۲ فراز و 
نشیب های زیادی را دیده ام،  مدیران 
بازار پول مراقب باشــند. با این نرخ 
تورم این نقدینگی تبدیل به سپرده 
بانکی نمی شــود. نقدینگــی باید با 
سیاســت گذاری صحیح در مســیر 
توسعه  بازار ســرمایه و  جهش تولید 

قرار گیرد. « 
با این شرایط باید دید که آیا ورود 
متولیان بــه بازار ســرمایه در هفته 
پیش رو جوابگو اســت و شــاخص 
 را از ریزش بیشــتر نجــات می دهد 

و یا خیر؟ 

تصمیمات تازه برای جلوگیری از ریزش بیشتر شاخص بازار سرمایه به جریان افتاد

تکاپو برای نجات بورس

جالب است بدانید که در 
روز چهارشنبه سهام هیچ 

صنعتی شاهد ورود پول 
سرمایه گذاران حقیقی 

نبود، در طرف عرضه هم 
آمار خروج پول حقیقی ها 

رکورد شکست

تکاپو برای نجات بورس 
از دست انداز باال گرفت 
و از اواخر هفته گذشته 
تصمیمات مهمی برای 

نجات بورس از ریزش بیشتر 
گرفته شد. این تصمیمات 

متولیان در حالی رخ داد 
که حمایت های کالمی 

رئیس جمهوری و اعضای 
شورای عالی بورس از بازار 

سرمایه تداوم داشت

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اظهار داشت: هرچند 
ترکیه اعالم کرده اســت که از اول ســپتامبر یعنی یازدهم 
شــهریور، پروازهای ایران را از ســرمی گیرد اما احتمال لغو 
پروازها در این تاریخ وجود دارد. بنابراین مردم احتیاط کنند و 
فعال بلیت نخرند چراکه اگر پروازها کنسل شود بازپس گیری 

پول از ایرالین خارجی دردسرهایی برای افراد خواهد داشت.
مقصود اسعدی سامانی در گفت وگو با ایلنا درباره برقراری 
پرواز بین ایران و عراق اظهار داشت: تا این لحظه قرار نیست هیچ 

پروازی در ایام دهه اول محرم، عاشورا و تاسوعا به عراق داشته 
باشیم و عراق هم اعالم کرده است که خارجی ها را برای حضور 

در مراسم عزاداری امام حسین )ع( نمی پذیرد.
وی ادامه داد: البته قرار بر این است که از دوم شهریور، ۲ الی 
۳ پرواز در هفته به بصره پرواز داشته باشیم اما دولت عراق هنوز 

برای بغداد و نجف اجازه پرواز نداده است.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی درباره احتمال برقراری 
پروازها برای شرکت در مراسم اربعین اظهار داشت: هنوز درباره 

برقراری پروازها بین دو کشور برای ایام اربعین مذاکره ای نشده 
است و تصمیمی در این باره نگرفته ایم.

اســعدی ســامانی دربــاره بلیــت ۳۰ میلیــون 
تومانــی ترکیــه گفــت: گویــا ایــن قیمــت بــرای 

 ایرالین هــای خارجــی بــا انجام پرواز کانکشــن اســت.
وی با تاکید بر اینکه احتمال تغییر تاریخ پروازهای ترکیش 
ایرالین به ایران وجود دارد، ادامــه داد: هر چند ترکیه اعالم 
کرده است که از اول سپتامبر یعنی یازدهم شهریور، پروازهای 
ایران را از سرمی گیرد اما احتمال لغو پروازها در این تاریخ وجود 
دارد. بنابراین مردم احتیاط کنند و فعال بلیت نخرند چراکه 
اگر پروازها کنسل شود بازپس گیری پول از ایرالین خارجی 

دردسرهایی برای افراد خواهد داشت.   
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی افزود: تا به این لحظه 
شرکت های هواپیمایی داخلی درخواست هایی برای انجام 
پرواز به ترکیه داده اند و ارایه مجوز به ایرالین های داخلی منوط 

بر موافقت ترکیه برای از سرگیری پروازها است.

فعال بلیت ترکیه نخرند

 احتمال لغو پروازهای ترکیه

خبر

حمید حسینی گفت: طرح پیشنهادی دولت 
برای گشایش اقتصادی طرح  بسیار جذابی است 
و خریداران از دو محل سود می برند اول اینکه نفت 
را به قیمت امروز می خرند و به قیمت دو سال بعد 
می فروشــند و دوم اینکه با تبیل سرمایه ریالی 
شان به دالر از مضرات رشد تورم مصون می مانند . 
این کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرانالین 
تاکید کرد: همه پیش بینی ها داللت بر آن دارد که 
نفت در دو سال آینده قیمتی افزایشی را خواهد 
داشــت. امروز قیمت نفت در کانــال چهل دالر 
است، بی ادعا بگویم همواه پیش بینی نفت من 
درســت از آب در می آید. همه برآوردها نشــان 
می دهد نفت در ســال ۲۰۲۲ در کانال ۵۰ تا ۶۰ 

دال قرار خواهد داشت. پس می بینید سود بسیار 
خوب اینجا پیش روست. از سوی دیگر قیمت دالر 
روندی افزایشی را دارد. تا به حال همواره روندی 
افزایشی داشــته، این بار اما  افزایش نرخ دالر نیز 
خطری را متوجه سرمایه خریدار نمی کند. تصور 
کنید برای حفظ سرمایه تان دالر بخرید. خوب 
این اوراق نیز دقیقا شبیه خرید دالر است بدون 
اینکه ضرری را متوجه اقتصاد کشور کرده باشید. 
مهم اینجاست که مردم نگران باشند که ریالشان 
تحت تاثیر تورم ارزشــش را از دست بدهد. این 
طرح ریال مردم را به دالر تبدیل می کند تا از گزند 
تورم مصون بماند. من فکر می کنم این طرح بسیار 

بسیار خوبی است.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر به هر دلیلی 
کاهش قیمت نفت اتفاق افتاد چه می شود؟ تاکید 
کرد:قرار است دولت کف قیمت را تضمین کند. 
شما می توانید در بورس های جهانی وقتی اوراق 
می خرید خود را از منظر کف قیمت خرید بیمه 
کنید تا بعد متضرر نشــوید. چون این سازو کار 
در ایران نیســت، دولت کف قیمــت را تضمین 
می کند که اگــر نفت ارزان هم شــد پایین تر از 
این رقم اوراق را نخرد. به عبارت دیگر شما امروز 
۴۰ دالر مثال نفت می خرید و دو ســال بعد اگر 
نفت ۲۰ دالرا هم شــد باز ۴۰ دالر می فروشید. 
حاال در این میان اگر دالر هم گران شــده باشد 
ضرری متوجه شــما نیســت ک هیچ سود هم 

 می برید، پس ســرمایه گذاری معقولی اســت.
وی با اشاره به اینکه اگر تحریم نفتی 

برقــرار بماند چه ی شــود؟ ادامه 
داد:تحریم نفتی یا اصال بدتر شدن 
شرایط به معنی گرانی دالر است، 
در این صورت خریدار نه تنها ضرر 

نمی کند بلکه سود باالیی می برد، از 
سوی دیگر فرض کنیم لغو تحریم اتفاق بیفتد 
و کشور در وضعیت خوب قرار گیرد که به معنی 
رشد قیمت نفت و راه افتادن بازارهاست که باز هم 
خریدار اوراق سود معقولی را خواهد برد. در ضمن 
شنیده ام که دولت در حال بررسی این است که 
حتی سودی مانند سود اوراق مشارکت به خریدار 
اوراق بدهد که به نظر من دست و دلبازی است و 

همان تضمین کف خرید کافی است.
وی درباره دالیل انتقاد به این طرح نیز توضح 
داد: انتقاد دو علت می تواند داشــته باشــد یک 

بی اطالعی و دوم نگرانی از به خطر افتادن بازارهای 
رقیب. باالخره ایــن اوراق رقیب بازارهایی مثل 
طال و سکه و حتی مســکن است. خوب کسانی 
که در بازارهای مذکور منفعــت دارند این طرح 
را خطرناک تشــخیص می دهند و بدان انتقاد 
دارند. اصل موضوع موضوع درستی است. برخی 
می گویند نباید این ارواق هزینه جاری شود، خوب 
می شود با نظارت دقیق مانع از آن شد که برای امور 

جاری هزینه گردد.

حسینی پاسخ داد

خرید مستقیم نفت چه سودی برای مردم دارد؟


