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وزیر اقتصاد اعالم کرد؛
صدور مجوز جذب ۶۰ میلیارد 

دالر سرمایه خارجی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بازار 
سرمایه، ســال ۹۸ را با روند مناسبی آغاز کرده 
است، گفت: مجوز جذب ۶۰ میلیارد دالر سرمایه 

خارجی صادر شد.
به گزارش ایلنــا به نقل از ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، فرهاد دژپســند، با تاکید بر اینکه 
یکی از ضرورت های رونق تولید، بهبود ضریب 
بهره برداری از ظرفیت های موجود است، گفت: 
تأمین منابع را می توان در حوزه داخلی و خارجی 

و با استفاده از این ظرفیت ها رقم زد.
وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه سال گذشته 
سال خوبی را تجربه کرده و جهشی در شاخص ها 
داشت، ادامه داد: بازار سرمایه سال ۹۸ نیز شروع 
خوبی داشت، اما سهم آن در اقتصاد آنقدر که باید 
نیست که برای توسعه و گسترش این بازار باید 

برنامه ویژه طراحی شود.
    

کاغذ هم ۲ نرخی شد!
رئیس اتحادیه فروشنده کاغذ و مقوا می گوید 
که قیمت این محصوالت نیــز در بازار دو نرخی 

شده است.
به گزارش ایســنا، در چند روز آینده قرار بر 
آن است تا نمایشگاه کتاب در تهران دایر شود و 
بسیاری از ناشران و فعاالن این حوزه در تکاپوی 
آماده ســازی برای حضور در نمایشگاه هستند. 
در این شرایط بسیاری از ناشران معتقد هستند 
قیمت باالی کاغذ قیمت تمام شــده کتاب را به 
شدت افزایش می دهد و عمالً چاپ و توزیع کتاب 

از سوی افراد با استقبال همراه نخواهد شد.
رشــد قیمت کاغذ همچون دیگر بازارها به 
واسطه رشد قیمت دالر از سال گذشته آغاز شد 
و در مقطعی برای واردات کاغذ ارز ۴۲۰۰ تومانی 
نیز در نظر گرفته شد، اما نکته قابل توجه آن است 
که برخی افراد معتقد هستند که کاغذ ارز ۴۲۰۰ 
تومانی دریافت کرده، اما محصول نهایی آن به بازار 

وارد نشده است.
در این رابطه سید حسین میرباقری - رئیس 
اتحادیه فروشنده کاغذ و مقوا - با بیان این که در 
واردات کاغذ از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده شده، 
گفت: وزارت ارشاد توزیع کاغذ را در دست گرفته 
و تمام اقدامات در زمینه عرضه و قیمت گذاری 
توســط این وزارتخانه در راستای ثبات قیمت و 
دسترسی آسان ناشران به کاغذ انجام شده است.

وی تاکید کرد: بازار کاغذ از چند ماه گذشته 
در دست وزارت ارشاد است، زیرا تمام کاغذهای 
وارداتی که حتی توســط تجار به کشــور وارد 
می شود در اختیار این وزارتخانه قرار می گیرد و به 
توزیع آن می پردازد. میرباقری مدعی شد: اتحادیه 
آمادگی همکاری در زمینه توزیع کاغذ را دارد، اما 
هیچ گاه از این اتحادیه و ۶۰۰ عضو آن که تجربه 
بسیار طوالنی در زمینه تأمین و توزیع کاغذ دارد 
استفاده نشده و در شرایط فعلی که توزیع در دست 
وزارت ارشاد است و باید کاغذ دارای یک نرخ باشد 
اما در سطح بازار آزاد کاغذ با قیمت های گران تر 
وجود دارد که به نظر می رسد این موضوع همراه 

با رانت است. 
    

پیش بینی تولید ۱۴ میلیون تن 
گندم در سال زراعی جاری 

معاون امور زراعت وزارت جهادکشــاورزی 
گفت: اگرچه در خوزستان، گلستان و کرمانشاه 
آبگرفتگی داریم و خســارت زیــادی دیدیم اما 
برآورد تولید گندم امسال برای کشت های پاییزه 
۱۵ و نیم میلیون تن بود اما با توجه به سیالب های 
اخیر اکنون بــرآورد ما تولید حــدود ۱۴ و نیم 
میلیون تن است. به گزارش ایلنا از وزارت جهاد 
کشاورزی، عباس کشاورز ادامه داد: انتظار داریم 
۱۲ تا ۱۲ و نیم میلیون تن گندم خریداری شود 
بنابراین در زمینه تأمین گندم مورد نیاز کشور، 

مشکلی نداریم.

خبر اقتصادی
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محمود نوروزیه 

ســال ۹۸ با بحران فراگیر سیل در 
بیش از ۲۰ استان کشور شروع شد. ابتدا 
گیالن و مازندران و در ادامه استان های 
غرب و جنوب غربی کشور را متاثر کرد، 
اما این روزها استان های شرق و جنوب 
شــرقی کشــور هم با تهدید و ویرانی 
سیل روبرو هستند. جبران این حجم 
از گستردگی خســارات که همچنان 
نیز ادامه دارد به گفته مسئوالن خارج 
از ظرفیت بودجه ســال جاری و حتی 
برداشت از صندوق ذخیره ارزی است، 
برهمین اساس دولت در روزهای اخیر 
مکرر یاری مردم را برای بازسازی مناطق 
سیل زده خواستار شــده به ویژه که به 
دلیل تحریم ها امکان ارسال کمک های 
بشردوســتانه نیز با موانع بسیار همراه 

شده است.
با توجه به اشــتیاق جامعه جهانی 
بــرای همــدردی با ســیل زدگان در 
قالب ارســال مســاعدت های مالی و 
محموله های انسان دوســتانه صلیب 
ســرخ، جز در مواردی خــاص ایران 
قادر به دریافــت کمک های دولت ها و 
سازمان های امدادرسان نشده که عمده 

دلیل آن نبود کانال مالی است. 
در همیــن زمینــه ۱7 فروردین 
ســخنگوی کمیســیون اروپا اعالم 
کرد که کمک هــای ایــن اتحادیه به 
سیل زدگان ایرانی از طریق کانال های 
مالی بشردوستانه و نه از طریق انتقال 
مالی به دولت ایران به کشورمان منتقل 

خواهد شد.
یورونیوز طــی گزارشــی عنوان 
کرد کارلوس مارتین لوییز با اشــاره به 
گمانه زنی هــای ایجاد شــده مبنی بر 

چگونگی انتقال کمک های بشردوستانه 
اتحادیه اروپــا به ســیل زدگان ایران 
تاکیــد کرده اســت که »دربــاره این 
کمک های بشــری اتحادیــه اروپا به 
ایران باید بگوییم که مانند همیشــه 
کمک های انسان دوستانه اتحادیه اروپا 
از طریق کانال های مالی سازمان های 
امدادرسان و حقوق بشری بین المللی 
که در محل حاضر هستند به سیل زدگان 
تعلق خواهد گرفت. بــه این ترتیب ما 
از طریق کانال های مالی سازمان های 
بشردوســتانه بین المللی و نه از طریق 
انتقال مالی با دولت ها کمک ها را اهدا 
می کنیم و در مورد ایران هم این نکته 

رعایت خواهد شد«.
سخنگوی کمیسیون اروپا در پاسخ 
به این پرسش که آیا بودجه ای که برای 
کمک به ایران درنظرگرفته شــده به 
شــکل دارویی و یا غذایی خواهد بود یا 
خیر، گفت: »در واقع ما به عنوان اتحادیه 
اروپا این پول را به فدراســیون جهانی 
صلیب ســرخ اهدا خواهیم کرد و آن ها 
تحت تحریم های آمریکا قرار ندارند و به 
این ترتیب می توانند از این پول استفاده 

کنند«.
مارتین لوییز با تاکید بر اســتفاده 
نکردن از کانال ویژه مالــی اروپا برای 
ایران به منظــور انتقال این کمک ها به 
سیل زدگان کشورمان، خاطرنشان کرد: 
»به هیچ روی این مانند دیگر کمک های 
بشردوســتانه اتحادیــه اروپا، کمک 
سیاسی نیســت. می خواهم روی این 
نکته تاکید کنم که این کمک ها کامال از 

جنس کمک های بشردوستانه است«.
کمک یک میلیون و ۴۲۰ هزار 

دالری سازمان ملل 
هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل 

متحد از تأســیس کانــال مالی بانکی 
مشــخصی برای کمک های نقدی به 

ایران توسط سازمان مل خبر داد.
اوگوچی دنیلز، در نشســت خبری 
با موضوع مناطق آسیب دیده از سیل و 
بهره گیری از کمک های بشردوستانه 
بین المللی که به میزبانی وزارت کشور 
برگزار شد، گفت: سازمان ملل یک کانال 
مالی بانکی مشخصی را برای کمک های 
نقدی به ایران تاســیس کرده اســت. 
این نتیجه تالش هایی است که در مقر 
سازمان ملل توســط همه آژانس های 
این سازمان شده است و مقام های درجه 
اول سازمان ملل موفق شدند کمک ها را 
از طریق این کانال مالی به ایران برسانند. 
بخشی از اقالمی هم که به ایران می رسد 
به این صورت است که ســازمان ملل 
از خارج خریــداری می کنند و به ایران 
می رسانند و نمونه هایی هم مثال زده 
شــد که از طریق هوایی به ایــران وارد 

می شود.
دنلیز در نشستی که ۱۹ فروردین با 
حضور رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشور و نمایندگان دستگاه های مختلف 
و نمایندگان دفاتر سازمان ملل در وزارت 
کشــور برگزار شــد درباره  کمک یک 
میلیون و ۴۲۰ هزار دالری ســازمان 
ملل برای امدادرسانی در سیل  گفت: 
تاکنون سازمان ملل متحد یک میلیون 
و ۴۲۰ هزار دالر عالوه بر منابع موجود 
برای مساعدت فوری و مستمر به منظور 
تهیه اقالم پزشــکی و بهداشتی، آب، 
تأسیسات بهداشتی، سالمت و سرپناه 

کمک کرده است.
اوگوچی دنیلز در ادامه این نشست، 
در پاسخ به این پرسش که کمک های 
نقدی و سایر کمک ها از چه طریقی وارد 

ایران می شود، گفت: سازمان ملل کانال 
مالی بانکی مشخصی را تاسیس کرده 
است که این کمک های مالی و نقدی به 
ایران برسد و این نتیجه تالش هایی است 
که در مقر سازمان ملل انجام شده است. 
بخشی از اقالم هم که به ایران می رسد 
به این صورت اســت که سازمان ملل از 
خارج از ایران خریداری کرده و به ایران 
می رساند. این تالش های صورت گرفته 
در باالترین سطح سازمان ملل صورت 
گرفته است که از رســیدن یک سری 

کمک ها به ایران جلوگیری نشود.
همچنین رعنا کســو، سخنگوی 
IFRC، فدراســیون صلیب ســرخ و 
هالل احمر جهانــی در بیروت پیش از 
این در گفت وگو بــا »یورونیوز« درباره 
کمک صلیب سرخ به ایران اعالم کرد 
نزدیک به ۵۰۰ هزار فرانک ســوئیس 
)معادل ۵۰۰/۵7۵ دالر( برای کمک به 
سیل زدگان ایرانی در نظرگرفته ایم. این 
بودجه بدون هرگونه پیش شرطی به سه 

هزار خانواری تحویل می شود که خانه و 
کاشانه خود را در سیل از دست داده اند. 
این تنها آغاز کار ما با هالل احمر ایران 
است و بی شک کمک های بیشتری نیز 
صورت خواهد گرفت. اما در پاسخ به این 
پرسش که با توجه به تحریم های آمریکا 
چگونه می خواهید به سیل زدگان کمک 
مالی کنید، گفت: قصد ندارم وارد روند 
پیچیده پرداخت کمک های مالی بشوم!
هالل احمر: یک دالر هم کمک 

خارجی دریافت نکردیم 
اما مسئول روابط عمومی و ارتباطات 
هالل احمر می گوید هرچند که عالوه بر 
صلیب سرخ، اتحادیه اروپا نیز گفته است 
یک و نیم میلیون یورو برای سیل زدگان 
ایران تخصیص داده است؛ ولی تاکنون 
یک دالر هم کمــک خارجی دریافت 
نکرده ایم. در این زمینه به دلیل مشکل 
تبادالت مالی ایرانیان خارج از کشور نیز 
امکان کمک کــردن ندارند و هر کانال 
مالی که ما ایجــاد می کنیم بالفاصله 

بالک می شود.
اســماعیل رمضانــی بــا تاکید بر 
اینکه محموله ها بیشتر اقالم غذایی، 
آن هم به صــورت محدود اســت که 
نمی توانــد نیازهای ســیل زدگان را 
برآورده سازد، خاطرنشان ساخت اقالم 
غذایــی و برخی دیگــر از کمک های 
امدادی جوابگوی ســیل زدگان ایران 
نیست، چرا که نیاز ایران ناوگان امدادی 

و تجهیزات لجستیک است.
به گفته رمضانی هــر اتفاقی در هر 
کجای دنیا می افتد هالل احمر ایران 
کمک می کند و به همیــن ترتیب هر 
اتفاقی هم داخل ایران بیافتد کشورهای 
دیگر کمک می کنند؛ اما در پی سیل های 
اخیر در ایران نه فدراسیون بین المللی 
هالل احمر و نه هالل احمر کشورهای 
دیگر کمک نقدی به مــا نکردند زیرا 

متأسفانه این امکان وجود ندارد.
درخواست اقدام عاجل ایران از 

نهادهای بین المللی
بهرام قاسمی، ســخنگوی وزارت 
خارجه با تاکید بر اینکــه آمریکا باید 
پاســخگوی همه عواقب اقدام خود در 
ممانعت از کمک رسانی به مردم سیل زده 
ایران باشــد، از نهادهــای بین المللی 
خواســت که در این زمینه »اقدامات 
عاجل« انجام دهند به ویژه در شــرایط 
کنونی که کمبود برخی تجهیزات مانند 
بالگردها محســوس است و تأمین این 
تجهیزات با مشکل مواجه شده  و در این 

زمینه باید به ایران کمک کنند. 
 اینستکس ایرانی
 آغاز به کار کرد 

در ابتدای هفته جاری محمد جواد 
ظریف، وزیر امور خارجه در حاشــیه 
رونمایی از پایگاه اینترنتی دیپلماسی 
اقتصــادی وزارت خارجــه در جمع 
خبرنگاران اعالم کرد که سازوکار متناظر 
با اینستکس هفته گذشــته در ایران 

راه اندازی شد و اکنون اروپایی ها هیچ 
بهانه ای در اجرای تعهداتشان و شروع 
به کار ندارند. آنها بسیار عقب هستند 
و نباید این گونه تصــور کنند که ایران 

منتظر آنها می ماند.
این دیپلمــات عالی رتبه کشــور 
با تصریح بــر اینکه ما رابطــه خوبی با 
همســایگانمان داریم ســازوکارهای 
مشــابهی را با بســیاری از کشــورها 
راه اندازی کرده ایم و این ســازوکارها 
در حال عمل هستند، یادآورشد »من 
نمی دانم که اروپایی ها برای یک سازوکار 

مقدماتی چقدر وقت نیاز دارند؟«
مانع تراشی آمریکا 

در سیل ایران
 وزیر خارجه در ارتباط با موانع موجود 
برای ارســال کمک های بین المللی به 
سیل زدگان کشورمان نیز گفت: در این 
زمینه در حوزه اطالع رســانی اقدامات 
وسیعی انجام شده است و همین موضوع 
باعث شــد که دولت آمریکا در موضع 
تدافعی قرار گیرد تا حدی که اعالم کرد 
ما مانعی برای ارسال کمک ها نیستیم 
در حالی که این حرف خالف اســت و 
ما اســنادی را جمع آوری کرده ایم و به 
زودی منتشر می کنیم که نشان می دهد 
بانک های اروپایی به دلیــل نگرانی از 
اقدامات آمریــکا از پذیرش کمک های 
مردم ایران در خارج از کشــور و مردم 
سایر کشورها که مایل به کمک رسانی 

هستند، پرهیز می کنند.
ظریف با تاکید بر اینکه کمک رسانی 
بین المللی به معنای نیاز نیست بلکه به 
معنای همدردی و همبستگی جهانی 
است که در میان مردم وجود دارد، ادامه 
داد: این همبســتگی جهانی به دلیل 
اقدامات تخریبی آمریکا مورد مزاحمت 
قرار گرفته اســت. آمریکایی ها البته 
ناگزیر شــده اند که کاری که می کنند 
را تکذیب کننــد ولی ما اســنادی را 
جمع آوری کرده ایم که ثابت می کند که 
آمریکایی ها در این اقدام که می توان به 
عنوان جنایت علیه بشریت تعریف کرد، 

مشارکت فعال دارند.

هم زمان با تهدید ظریف به افشای اسناد خودداری کمک بانک های اروپایی به دلیل تحریم ها؛ 

سیل، کاتالیزور تشکیل نهاد متناظر اینستکس شد

ظریف: ساز و کار متناظر 
با اینستکس در ایران 
راه اندازی شد. اکنون 

اروپایی ها هیچ بهانه ای در 
اجرای تعهداتشان ندارند. 

آنها بسیار عقب هستند 
و نباید این گونه تصور 

کنند که ایران منتظر آنها 
می ماند. من نمی دانم که 

اروپایی ها برای یک ساز و 
کار مقدماتی چقدر وقت 

نیاز دارند؟

عالوه بر صلیب سرخ، 
اتحادیه اروپا نیز گفته است 
یک و نیم میلیون یورو برای 
سیل زدگان ایران تخصیص 

داده است؛ ولی تاکنون 
یک دالر هم کمک خارجی 
دریافت نکرده ایم. به دلیل 

مشکل تبادالت مالی 
ایرانیان خارج از کشور نیز 
امکان کمک کردن ندارند 
و هر کانال مالی که ما ایجاد 

می کنیم بالفاصله بالک 
می شود

گزارش

دیروز در حالی نماگر اصلی بورس تهران شاهد 
رکوردشــکنی پی در پی بود که حجــم و ارزش 
معامالت فعاالن بازار را شــگفت زده کرد. در بازار 
سراسر سبز  دیروز بسیاری از سهم ها با صف خرید 

مواجه شدند و تقاضا بر عرضه پیشی گرفت.
به گزارش ایسنا،  دیروز بار دیگر در تاریخ بازار 
سرمایه ایران رکورد جدیدی ثبت شد که قطعاً تا 
مدت ها در حافظه فعاالن بازار خواهد ماند.  دیروز 
نماگر اصلی بازار سرمایه بیش از ۵7۲۱ واحد رشد 
کرد و به راحتی سقف کانال ۲۰۰ هزار واحدی را 
شکست و حتی به نزدیکی کانال ۲۰۲ هزار واحدی 

یعنی رقم ۲۰۱ هزار و ۸۰۵ واحدی رسید.
در دو ماه گذشــته روند قیمت ها در بورس و 
فرابورس ایران افزایشی بوده و از ابتدای روزهای 
کاری ســال ۱۳۹۸ نیز به جر در یک روز قیمت 
سهم ها با روندی فزاینده رشد کرد به طوری که 

این روزها بازار اصطالحاً گاوی شده است.
با توجه به افزایش نرخ دالر و همچنین کاهش 
رشد اقتصادی در طی سال گذشته، افراد تمایل 
دارند که پول خود را به صــورت نقد نگه ندارند و 
در بازارهای مختلف سرمایه گذاری کنند. در این 
بین حرفه ای های بازار سرمایه پول های هوشمند 
و تازه وارد بازار کردند و در این جو مثبت بسیاری 
از غیر حرفه ای ها نیز سرمایه های خرد خود را به 
سمت بورس فرستادند. مجموع این اتفاقات سبب 
شد که بازار سهام روند رشدی داشته باشد و از روز 
گذشته با رکورد شکنی های پی در پی شروع به 

تاریخ سازی کند.
از طرفی جو روانی موجود در بازار، رشد پیاپی 
سهم ها و گاوی شدن بازار ســبب شد که حتی 
ســهم هایی که در صورت های بنیادی زیان ده 
هستند با رشد قیمت مواجه شوند. اما در عین حال 

این رشد با ریسک های سیستماتیکی همراه است 
که فضای سرمایه گذاری را تا حدودی شکننده 
می کند. انتظارات از آینــده یکی از فاکتورهایی 
است که در تصمیم ســرمایه گذاران مؤثر است و 
می تواند مقدار ورود و خروجی نقدینگی از بورس 

را کنترل کند.
 دیروز شــاخص کل بازده نقــدی و قیمتی 
در حالی تــراز تاریخی ۲۰۰ هــزار واحدی را رد 
کرد که عوامل تکنیکالــی و بنیادی این موضوع 
را توجیه می کند. انتشــار صورت های مالی ۱۲ 
ماهه شرکت های بورســی بر روی کدال و رشد 
EPS شرکت ها نسبت به سال گذشته مخصوصاً 
شــرکت هایی که صادرات محور بودند را با اقبال 
ســرمایه گذاران روبرو کرد و ســبب شد تقاضا 
به مراتب نسبت به عرضه رشــد کند و قیمت ها 

متعاقب با آن افزایش یابد.

 دیروز در صــدر نمادهای تأثیرگــذار بر بازار 
سهام نماد معامالتی بانک تجارت بود. این نماد به 
تنهایی ۶۰۱ واحد شاخص کل را تقویت کرد. دیگر 
نمادهای بانکی نیز  دیروز با رشد یکدست مواجه 
شدند و در میان آن ها بانک ملت ۱۰۸ واحد در رشد 

شاخص های بازار اثر داشت.
همچنین معدنی و صنعتی گل گهر توانست 
۵۴۸ واحد به افزایش شاخص های بازار سرمایه 
کمک کند پس از آن نیز فوالد مبارکه اصفهان و 

پتروشیمی پارس هر کدام به ترتیب ۴۴۴ و ۲۴۵ 
واحد روی شاخص های بازار تأثیرگذار بودند.

اما در میان بازار سراسر سبز  دیروز در گروه قند 
و شکر یکدست قرمزرنگ شد و تمام سهام های این 
گروه با کاهش قیمت پایانی مواجه شدند. بسیاری 
از این سهم ها در آخرین معامله خود تا پنج درصد 
افت قیمت را تجربه کردند. سهامداران در بیشتر 
سهم های این گروه شاهد صف های فروش بودند 

و عرضه ها بر تقاضا به شدت سنگینی می کرد.

دیروز نماگر بورس شاهد رکوردشکنی بود

پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه و شگفتی سهامداران


