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اقتصاد
یادداشت

هیاهوهاییکهنمیگذارد
انتقادات واقعی شنیده شود
سعیدهزمانی

روزنامه نگار

اقتصاد کشــور دو هفته بعد از اجرایی شــدن
برجام و برطرف شــدن مشــکالت تحریم این
روزها وارد مشــکالت پسابرجام شده که برخی
از منتقــدان به آن دامن می زننــد .اعتراض به
قراردادهای نفتی موســوم به ( ،)ISPاعتراض به
قرارداد با پژو فرانســه ،اعتراض به قرارداد نفتی با
شرکت توتال فرانسه و دست اخر نیز اعتراض به
خرید  118فروند هواپیمای ایرباس .روز گذشته
مهدی کوچکزاده یکی از نمایندگان مجلس به
خرید هواپیماهای جدید از فرانسه معترض شد
و گفت :آیا اولویــت اول مردم خرید  100فروند
هواپیماست؟ ما با وجود اینهمه مشکالت مردم،
باید چند میلیارد دالر بابت این خرید پول بدهیم.
آن هم هواپیماهای بیزینس و فرست کالس .چه
زمانی مجلس باید وارد این قضایا شود؟ نکند در
برجام بند مخفی وجود داشــته که هر چه پول
ما از هر کشــوری آزاد میشود باید آن کشور به
ما بگوید چه چیزی بخریم .وی البته به اعتراض
خرید هواپیماهای جدید بســنده نکرد و درباره
قراردادهای نفتی هم گفت :میگویند این موضوع
محرمانه اســت و وقتی جوانان مــردم اعتراض
میکنند آنها را کتک میزنند .این سخن کوچک
زاده در دفاع از اقدامات برخی گروه های موسوم به
دلواپس در مقابل وزارت نفت در روز شنبه بود که
با دخالت پلیس و دستگیری  38نفر از معترضان
به پایان رسید .اما در این میان اگرچه ریشه این
مخالفتها مشخص است چرا که در شرایطی که
عدهای مخالف باز شدن درهای اقتصاد کشور به
دنیا بودند حال مسلما با نتایج ناشی از این اتفاق
نیز نمیتوانند چندان میانه خوبی داشته باشند
ت منتقدان بــا قرارداهای جدید
اما دلیل مخالف 
چیست؟ معترضان به قراردادهای جدید نفتی این
قراردادها را مبهم عنوان میکنند و میگویند مگر
در الیههای پنهــان قراردادهای جدید نفتی چه
چیزی وجود دارد که کســی نباید در جریان آن
قرار گیرد .منتقدان این قراردادها را عقبگرد به 53
سال قبل می دانند و معتقدند با قراردادهای جدید
دولتی ایران در نهایت تبدیل به یک خام فروش
عالی میشــود .این در حالی اســت که در سال
هایی که ایران تحریم بود ،همسایگان کشورمان
با استفاده از منابع مالی شرکت های بین المللی،
میدان های نفت و گاز مشترک با ایران و همچنین
میدان های مســتقل خــود را بــه بهره برداری
رســانده و ســود سرشــاری را کســب کردند.
اما ایران به دلیل کمبود منابع مالی و سوءمدیریت
نتوانست این میدان ها را توسعه دهد و در نتیجه
همسایگان بیشــترین بهره را از غفلت مسئوالن
وقت ایرانی بردند .براین اســاس ،دولت یازدهم با
توجه به عقب ماندگی در میدان های مشــترک
شرایط برد بردی را فراهم کرد تا سرمایهگذاران را
تشویق به سرمایهگذاری کند .بدین ترتیب که هر
چقدر همکاری های بیشتری وجود داشته باشد
امکان امتیازات بیشتری نیز برای سرمایه گذاران
فراهم میشــود .اما درباره قراردادهای خودرویی
موضوع متفاوت اســت .منتقدان ایــن قرارداد
را معامله دو ســر ســود برای پژو مــی دانند و
معتقدند تنها دستاورد ورود مجدد این خودروساز
غیرمتعهد ،ســاماندهی تولید دو محصول از رده
خارج پژو  405و  206است .اما موضوع از چه قرار
است؟ و دلیل واقعی خروج خودروسازان بزرگ و
پژو از بازار ایران چه بود؟ در دهه  80و درست در
زمانی که خودروسازی کشور با تعامل و مشارکت
با دیگر خودروسازان مطرح جهان ،میرفت تا در
مسیر رقابتی قرار گیرد برخی با شعارهای مقابله
با استعمار ،مسیر خودروسازی ایران را به بیراهه
کشاندند .در آن ســالها شرکتهای خودروساز
خارجی بــا ورود قطعهســازان ایرانی به زنجیره
جهانی خود اقدام کردند تا از ایران قطعه بخرند.
تامین برخی قطعات شرکت بنز آلمان ،پژو و رنو
فرانسه توســط ایران تا جایی ادامه یافت که پژو
متعهد شد ساالنه  20هزار پژو  206صندوقدار
از ایران بخرد .رنو هم قول داد برای ساخت داخل
ال 90قطعهســازان ایرانی را شناسایی کند و در
نهایت نیز تصمیم گرفت  50قطعهساز ایرانی را
وارد شــبکه جهانی خود کند اما این پروژهها با
سستی شرکتهای داخلی و سیاستهای غلط
اقتصادی ایران کمرنگ و کمرنگتر شد تا جایی
که فعالیت این خودروسازها به تدریج از بین رفت
و در نهایت نیز در سال  1390وبا افزایش تحریمها،
شرکت پژو یکطرفه همکاریاش را با ایرانخودرو
خاتمه داد .این ماجرا درباره شرکتهای هواپیمایی
نیز همین گونه اســت .در شرایطی که منتقدان
میگویندهمه مردم از هواپیماهای تازه نمی توانند
اســتفاده کنند و به نفع طبقه خاصی است باید
گفت ناوگان هوایی کشــور به دلیل تحریمها از
فرســودگی رنج میبرد و بار هزینههای تحمیل
این فرســودگی موجب زیان دهی ایرالین ها و
در نهایت جبران آن با منابع دولتی شــده است.
پس سودده شــدن ایرالین ها و نپرداختن یارانه
به آنها در این شــرایط به نفع همه مردم است نه
فقط اقشار خاص .حال در شرایطی که بسیاری از
منتقدان از اصل گسترش روابط ناخرسندند و نه
محتــوای قراردها ،بیم آن میرودکه دریچه های
انتقادهای کارشناسانی که نکات فنی و اقتصادی
قابل مطرحی دارند نیز بسته شود.
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سال اول

سخنگوی دولت داراییهای آزاد شده ایران را
افزون بــر  100میلیارد دالر اعالم کرد و گفت
که این داراییها به طور کلی آزاد شــده است
و ما میتوانیم از آن اســتفاده کنیم .محمدباقر
نوبخت در پاســخ به این ســؤال که ،با گذشت
بیــش از دو هفتــه از لغو تحریمهــا ،آیا ایران
توانسته اســت به داراییهای بلوکه شده خود
دســت یابد ،اظهار کرد :منابعی که در خارج از
کشور به عنوان ارز است ،بخشی از آن متعلق به
خود دولت می باشد ،بخشی از آن ذخایر بانک
مرکزی اســت و یک بخش دیگــر به صندوق
توسعه ملی و بخشــی نیز مربوط به بانک ها و
شرکت های دولتی است.
وی درپاســخ به سؤالی درخصوص میزان کل
این دارایی ها گفــت :چیزی که مربوط به این
مرحله بود ،افزون بر صد میلیارد دالر است اما
آن چیزی که ســهم دولــت از این مرحله بود،
درحد شــش تا هفت میلیون دالر اســت ،ولی
اموال متعلق به بانک مرکزی و صندوق توسعه
ملی زیاد میباشد.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا
ایران تصمیم دارد که این داراییها را به داخل
کشــور بیاورد یا اینکه به کشــورهای دوست
منتقــل کند ،گفت :ما درآمدهــای نفتی ایران
را درحسابهای دولت جمهوری اسالمی ایران
در خارج از کشــور داریم و اکنــون نیز درآمد
فروش نفت ایران به حساب دولت در بانک های
خارجی میرود ،اینجا که بانک مرکزی ما دالر
می فروشــد ،به جز مقداری که برای واردات یا
صادرات الزم دارد ،به آن بانکها حواله میکند
و آن بانکها می توانند از آن جا استفاده کنند،
زیرا پول به صورت فیزیکی جابجا نمی شــود و
همه معامالت بر اســاس همین گردش بانکی
صورت می گیرد و ضرورتی برای آوردن پول ها
نیســت و ممکن است که مقدار قابل اطمینانی
که مورد نیاز اســت ،انجام شود ولی درمجموع
نیازی به این کار نیســت و ما میتوانیم از این
حسابها استفاده کنیم .نوبخت تأکید کرد :این
داراییها به طور کلی آزاد شــده است و ما می
توانیم از آن استفاده کنیم.
ســخنگوی دولت دربــاره روابــط اقتصادی
احتمالی با آمریکا گفت :روابط سیاسی ما با این
کشــور تعریف شده و نیازمند تغییرات بینادین
در سیاســت آنهاســت اما در خصوص مسایل
اقتصادی هیــچ محدودیتی نداریــم که البته
اولویت آن بیشــتر در زمینه سرمایه گذاری و
واردات تکنولوژی روز است.
وی در پاســخ به سوالی درباره اینکه آیا ایران
داراییهــای خود در نزد آمریــکا به مبلغ یک
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سخنگوی دولت خبر داد:

آزادی  100میلیارد دالر
از داراییهای ایران

میلیــارد و  700میلیــون دالر و نیز مبلغ دو
میلیارد و صد میلیون دالر نزد شــرکت هلندی
« شــل» را بازپس گرفته اســت یا خیر ،گفت:
خوشبختانه ،بانک مرکزی این کار را هم خوب
پیش برد و دراین زمینه کارهایی صورت گرفته
است.
نوبخت درباره عملکرد دولت و ارتباطات آن با
دنیای خارج در هفته دوم از رفع تحریم گفت:
با برچیده شدن تحریمهای ظالمانه علیه ایران
دو برنامه ریزی در اختیار مســؤوالن جمهوری
اســامی قرار گرفت؛ از یک سو به منابع بلوکه
شده دســت یافتیم و از طرف دیگر به فضایی
دست پیدا کردیم که به ما اجازه میدهد بدون
محدودیت تحریم از سرمایه گذاری گستردهای
در سال های آینده برخوردار شویم.

در ادامه ســقوط آزاد قیمت طالی سیاه ،در معامالت منتهی به ۲۲
ژانویه بهای هر بشکه نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران بیشترین
میزان کاهش در بین کل شاخصهای معتبر نفت جهان را داشته است.
بر این اســاس ،قیمت هر بشکه نفت خام ســبک صادراتی ایران با
کاهشــی حدود  ۲دالر و  ۵۷سنتی به بشــکهای  ۲۳دالر و  ۲۲سنت
کاهش یافت .عالوه بر این ،بهای هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی
ایران هم با کاهش  ۲دالر و  ۷۰سنتی ،بشکهای  ۲۰دالر و  ۱۹سنت در
بازار جهانی معامله شده است.
از ســوی دیگر ،متوسط قیمت هر بشکه نفت سبک صادراتی ایران
از ابتدای ســال  ۲۰۱۶میالدی تاکنون حدود  ۲۶دالر و  ۱۴ســنت و
میانگین قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران در این مدت
حدود  ۲۳دالر و  ۱۴سنت بوده است.
این در حالی است که متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت خام سبک
و سنگین صادراتی ایران در طول سال  ۲۰۱۵میالدی حدود  ۵۰دالر
بوده است که نشان میدهد در نخستین ماه سال جدید میالدی قیمت
هر بشــکه نفت ایران در مقایسه با سال گذشته به نصف کاهش یافته

وی افــزود :برهمین اســاس مــا در این ایام
یا میزبــان هیاتهای بلندپایــه خارجی برای
مذاکــرات ســرمایه گذاری در اقتصــاد ایران
بودهایم یا مهمان؛ که ســفر اروپایی اخیر آقای
روحانی رئیس جمهور محترم به ایتالیا و فرانسه
و دیدار با روسای جمهور این دو کشور از جمله
این مهمانیها است که در آن مباحث اقتصادی
و سرمایه گذاری مطرح شده.
نوبخــت امضــای قراردادهــا ،پروتکلهــا و
توافقنامههــای متعدد بویــژه در بخش صنعت
خودروسازی و هواپیمایی کشور با فرانسه و ایتالیا و
گشایش در این بخشها را از جمله دست آوردهای
سفر اخیر آقای روحانی برشمرد و گفت امسال 5
یا شش فروند از  118فروند هواپیماهای ایرباس
که قرار است طبق جدولی زمان بندی شده وارد

در ادامه سقوط آزاد قیمت طالی سیاه

نفت ایران  20دالر شد

است.همچنین در معامالت منتهی به  ۲۲ژانویه قیمت سبد نفتی اوپک
با کاهش یک دالر و  ۹۹سنتی به بشکهای  ۲۳دالر و  ۶۶سنت ،بهای
هر بشکه نفت خام وستتگزاس آمریکا با کاهش یک دالر و  ۸۲سنتی
بشکهای  ۲۸دالر و  ۷۷سنت ،و قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای
شمال با کاهش یک دالر و  ۱۴سنتی بشکهای  ۲۷دالر و  ۸۸سنت در
بازار جهانی معامله شده است.
در این مدت بهای هر بشکه نفت خام عمان هم با کاهشی حدود دو
دالر و  ۴سنتی بشکهای  ۲۴دالر و  ۷۸سنت شده ،این در حالی است
که قیمت شاخص نفت دبی هم با کاهش  ۲دالر و  ۶۱سنتی بشکهای
 ۲۳دالر و  ۸۰سنت در بازار جهانی معامله شده است.
بر اســاس گزارش امور اوپک و ارتبــاط با مجامع انرژی وزارت نفت،
هماکنون به استثنای دو نفت خام وستتگزاس آمریکا و برنت دریای

نــاوگان هواپیمایی ایران شــود ،وارد این ناوگان
هوایی خواهد شــد.وی گفت :شرکت توتال یکی
از همکاران ایران در میادین نفتی بوده است و با
رفع تحریم هــا ،توتال دوباره اعالم آمادگی کرده
و توافق هایی بین دوطرف صورت گرفته است تا
همکاری مشترک ازسر گرفته شود.
سخنگوی دولت در عین حال خاطرنشان کرد
کــه همانگونه که ایران با فرانســه برای خرید
هواپیما از شــرکت ایرباس توافق کرده اســت،
توافق با شــرکت بوئینگ در آینده را نیز دور از
دسترس ندانست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا گشایش روابط
اقتصادی میان تهران و پاریس میتواند زمینه ساز
همکاری های دوجانبه برای پرونده های منطقه ای
از جمله سوریه باشد گفت :موضوع هستهای یک
مقوله متفاوت از ســایر موضوعات است و در هر
موضوع میتوانیم از مذاکرات هستهای الگو بگیریم
و راه حــل ثالثی برای قضایا پیدا کنیم که اگرچه
ممکن است تمامی خواستههای دو طرف را تامین
نکند اما آنها را به توافق برساند.
نوبخت درباره گسترش روابط با آلمان گفت:
نخســتین گروهی که از اروپا به ایران آمدند از
آلمان به ریاست آقای گابریل بودند و توافقهای
خوبــی در زمینه نفت و صنایع صورت گرفت و
بعد هم ســفیر آلمان در ایران آنها را پیگیری
کرد.وی درباره سفر احتمالی آنگال مرکل صدر
اعظم آلمان به ایران گفت که اطالعات دقیقی
از این موضوع ندارد و درباره ســفرهای بیشتر
آقای روحانی به اروپــا نیز گفت که در صورت
اقتضــا این ســفرها به صــورت دوجانبه ادامه
خواهد داشت.
ســخنگوی دولت درباره تغییرات در صادرات
نفت ایران در برهــه بعد از رفع تحریمها گفت
ظرفیت تولید مــا که به خاطر عدم ســرمایه
گــذاری هــای خارجــی محدود شــده بود با
مذاکرات به ســرعت در حال باال رفتن است و
ظرفیت بالقوه ما طی چنــد ماه آینده تا 500
هزار بشکه و تا سال آینده حتی تا یک میلیون
بشــکه هم هست اما به دلیل شــرایط تحریم
امکان صادرات نداشــتیم و حاال دو کار را می
توانیم انجام دهیم اول این که با برداشته شدن
تحریم ،ظرفیتــی از تولید که تــوان صادرات
آن را نداشــتیم تولید و صادر می کنیم و دوم
ایــن که افزایش ظرفیت تولیــدی که به دلیل
تحریم وجود نداشــت االن در حال انجام است.
نوبخت خاطرنشــان کرد :بنابراین ،برنامه ریزی
ما برای سال آینده بر اساس روزانه  2میلیون و
 250هزار بشکه نفت و میعانات گازی طراحی
کردهایم.

شمال ،متوسط قیمت تمامی شاخصهای نفتی معتبر جهان شامل سبد
نفتی اوپک ،دبی و عمان از ابتدای سال جاری تاکنون بشکهای کمتر از
 ۳۰دالر در بازار معامله شده است.
هم زمان با ســقوط آزاد قیمت نفت در بازار ،تعداد دکلهای حفاری
هم در نقاط مختلف جهان در مقایسه با سال  ۲۰۱۵میالدی با کاهش
مواجه شده است.
بر این اساس ،تعداد دکلهای حفاری آمریکا با کاهشی  ۹۹۶دستگاهی
تا  ۲۲ژانویه به  ۶۳۷دســتگاه دکل حفاری ،تعداد دکلهای حفاری در
ســایر نقاط جهان با کاهش  ۲۸۰دســتگاهی به یک هزار و  ۹۵دکل
و تعداد دکلهای حفاری در کانادا با کاهش  ۱۸۲دســتگاهی به ۲۵۰
دستگاه دکل حفاری کاهش یافته است.
از سوی دیگر ،کارشناسان اعتقاد دارند با توجه به سقوط آزاد قیمت
نفت و تحمیل فشارهای اقتصادی به کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت
عضو اوپک به ویژه عربستان سعودی ،قطر ،امارات و کویت ،به زودی با
انجام مذاکراتی بین کشــورهای اوپک و نانو اوپک روند کاهش شدید
قیمت طالی سیاه در بازار متوقف خواهد شد.

نامه وزیر صنعت به رهبر انقالب و رئیس جمهور

 ۹بانک ایرانی شب گذشته به سوئیفت متصل شدند

وزیر صنعت درنامهای به رهبر معظم انقالب اعالم کرد :با الگو قراردادن سیاستهای اقتصاد مقاومتی،
اهتمام جدی در ارتقای تولید و فنآوری داخلی ،اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی را پیگیری خواهیم
کرد.در این نامه با بیان تبریک از پیروزی ملت ایران در مساله هسته ای و لغو تحریمها آمده« :تردیدی
نیســت که مدیران و کارشناســان بخش صنعت ،معدن و تجارت ضمن الگو قرار دادن رهنمودهای
حضرتعالی در سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،کوشش خواهند کرد تا با استفاده از فرصتهای حاصل شده،
اهتمام جدی در ارتقای تولید و فنآوری داخلی ،اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی را به عمل آورد».
محمدرضا نعمت زاده همچنین در نامه دیگری به رئیس جمهور تاکید کرده اســت :خانواده بزرگ
صنعــت ،معدن و تجارت نیز برای تحقق تمامی برنامههای دولت با الهام از الگوی رهگشــای اقتصاد
مقاومتی ،نهایت اهتمام خود را برای توســعه اقتصادی ،صنعتی و تجاری کشور در فضای مثبت ایجاد
شــده که حاصل ایثار شهدای هستهای و دانشمندان ســرافراز این مرز و بوم و مجاهدتهای بینظیر
دیپلماتهای فرزانه است ،به کار خواهد گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد ۹ :بانکی که قبال تحریم شده بودندشب گذشته به سوئیفت متصل
شدند .ولی اهلل سیف با اشاره به فرایند عضویت بانکهای تحریم شده به سوئیفت ،اظهارداشت :هفته
گذشــته اعالم شد تا ابتدای هفته آینده مشکل این  9بانک برای اتصال به سوئیفت حل خواهد شد.
وی افزود :امروز به من گزارش دادند که این مشکل حل شده و  9بانک تحریم شده امشب به سوئیفت
متصلمیشوند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ممکن است نصب نرمافزار اتصال به سوئیفت یک تا دو روز زمان
ببرد ولی در این هفته به طور کامل فرایند اتصال به این سامانه برای این بانکها حل خواهد شد و این
بانکها میتوانند برای مخابره پیامهای مالی از این سامانه استفاده کنند.
طبق اعالم قبلی مدیر کل اداره بینالملل بانک مرکزی بانکهای بانک ملی ،بانک تجارت ،بانک ملت،
بانک صنعت و معدن ،پســت بانک ،بانک سپه ،توسعه صادرات و بانک رفاه کارگران و بانک مرکزی به
سوئیفت متصل میشوند.

بورس تهران بعد از چند روز حرکت صعودی و رکورد شکنیهای جدید،
روز گذشــته از مسیر خود عقبگرد کرد و منفی شد تا شاخص را با افت
 275واحدی به کانال  71هزار و  118واحد برســاند .در بازار روز گذشته
گروه های بانکی و خودرویی که از تقاضای خرید میلیونی برخورار بودند،
با کاهش قیمت و تقاضا مواجه شــدند و تاثیر منفی روی شاخص بورس
ت غدیر ،بانکهای ملت ،صادرات ،تجارت،
گذاشــتند به طوری که شــرک 
پاســارگاد ،ایران خودرو ،فوالد ،هلدینگ خلیج فارس ،بانک انصار و سینا
موجب منفی شدن بورس شدند.
در این میان پاالیشگاه اصفهان ،چادرملو ،نفت و گاز پارسیان و ارتباطات
سیار تالش هایی برای مثبت شدن بورس کردند اما موفق به برگرداندن
جریان منفی بورس نشــدند .در این راستا برخی تحلیلگران بازار سرمایه
پیرامون وضعیت امروز بورس تهران معتقدند :در شرایط فعلی روند حرکت
شاخص بورس طبیعی اســت و انتظار آن میرفت بازارسهام چند روزی
منفی شود تا هیجانات تخلیه شود و بازار به روند عادی خود برگردد و در
نهایت روند بازار ســرمایه صعودی خواهد بود .یک فعال بازار سهام اظهار
کرد :شاخص بورس بعد از اجرایی شدن برجام و رفع تحریمها حدود 11
درصد رشد کرد .بازار سرمایه سهمها را بر همین اساس مثبت معامله کرد،
عمده رشد مثبت در بازار سرمایه در گروههای خودرویی و بانکی دیده شد
و گروه تجهیزات هم واکنش نشان داد.مهدی طحانی ،افزود :اگر بخواهیم
روند کلی بازار سرمایه را در پســابرجام تحلیل کنیم ،در گروه خودرو و

عقب گرد  275واحدی بورس در معامالت روز گذشته

ترمز رشد شاخصکشیده شد

تجهیزات مقداری افراطگری وجود دارد و این عقیده وجود دارد که هر چه
ابهام در بازار ســرمایه بیشتر باشد بهتر در سهمها بازی میشود .در حال
حاضر نقدینگی وارد بازار شده و متاسفانه این نقدینگی به دنبال صفهای
خرید و فروش در حال حرکت است.طحانی خاطر نشان کرد :صبح امروز
در سایپا صف فروش بود و تا نزدیک صف خرید باال رفت .در این شرایط
نگرانیهایی که وجود دارد این اســت که سهام داران خرد طمع کنند و

دست خوش صفهای خرید قرار گیرند و دچار ضرر مضاعف شوند .این
فعال بازار سهام در ادامه گفت :اما اینکه آیا از نظر بنیادی در بازار سرمایه
اتفاقی افتاده یا خیر؟ باید گفت در حال حاضرنسبت  Pبه  Eبازار حدود
 7.5است و  Pبه  Eدر اوج بازار در سال  92حدود  8.5بود ،یعنی در حال
حاضر  Pبه  Eبا اوج بازار فاصله زیادی ندارد .امروزه بازارســهام جذابیت
بسیاری در دست شرکتها و صنایعی که عقب ماندند ،دارد .در حال حاضر
با وجود این قیمتها به نفع بازار سرمایه است که در این قیمتها استراحت
کند تا خریداران و فروشندگان دوباره محاسبه کنند تصمیمگیری نهایی را
بگیرند .با هیجان معامله کردن بسیار خطرناک است.
او تصریح کرد :البته مزیتی که در حال حاضر بازار سرمایه دارد بحث نرخ
ســود بانکی است که احتمال دارد نرخ سود بانکی دو درصد کاهش پیدا
کند ،البته این کاهش منوط بر وصل شدن بانکها به صورت عملیاتی به
بانکهای بین المللی است .در حال حاضر به صورت واقعی در بازار سرمایه
اتفاقی رخ نداده است ،تنها یک سری قراردادهایی امضا شد که آثار مالی
این قراردادها هم نیمه دوم ســال  95خود را نشان میدهد .این تحلیلگر
بازار سرمایه بیان کرد :از طرفی متاسفانه قیمت نفت کمکی به بازار نکرد ،با
وجود هفت درصد رشد شاخص بورس ،عرضه و تقاضا در دنیا قیمت نفت
را دچار ابهام کرد .قیمتهای سهام به خصوص در گروه خودرو و تجهیزات
حدود  90درصد رشــد داشــتند .اما در مجموع بازار سهام حدود  20تا
30درصد رشد کرد ،در این شرایط خریداران باید مقداری دقت کنند.

اخبارکوتاه

سنگاپور تحریمهای ایران را لغو کرد
ســنگاپور در واکنش به اجرایی شــدن توافق
هســته ای بین ایــران و قدرت هــای جهانی،
ممنوعیت انجــام معامالت تجاری با ایران را لغو
کرد .نهاد پولی دولت سنگاپور اعالم کرد ،تصمیم
لغــو ممنوعیت تجار با ایــران در روز  28ژانویه
اجرایی شده اســت .تصمیم دولت سنگاپور در
زمینه ممنوعیت تجارت با ایران در ژوئن 2012
پس از تشدید تحریم های غرب علیه ایران اتخاذ
شده بود.
 20روز دیگر؛
قرارداد نهایی خرید  ۱۱۸ایرباس
وزیر راه و شهرســازی از امضای پیش قرارداد
 ۱۱۸هواپیمای ایربــاس به ارزش  ۱۰.۵میلیارد
دالر خبــر داد و گفت :قــرارداد نهایی ظرف ۲۰
روز آینده امضا خواهد شــد .عباس آخوندی این
اقدام را گامی بزرگ در جهت تحول ناوگان هوایی
کشــور عنوان کرد و گفت :شــرکت هواپیمایی
جمهوری اسالمی  ۴۵فروند هواپیمای ا ِی ،۳۲۰
 ۴۵فرونــد ا ِی  ۱۶ ،۳۳۰فرونــد ا ِی  ۳۵۰و ۱۲
فروند ا ِی  ۳۸۰را در قالب اجاره به شرط تملیک
از ماه آینده به مدت  ۸سال وارد ناوگان هواپیمایی
کشور خواهد کرد.
افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی
طی هفتــه جاری قیمت چند مدل خودرو در
بازار کاهش و چند مدل افزایش یافته است .این
هفته قیمت پراید  SE111معــادل  100هزار
تومان ،پژو  405معادل  100هزار تومان و تندر
 90اتومات  200هزار تومان کاهش یافته است.
همچنین قیمت رانــا  100هزار تومان ،دنا 100
هزار تومان و پارس تندر نیــز  100هزار تومان
افزایش یافته است.
گران شدن مسکن
در  ۷۵درصد کشورهای جهان
صنــدوق بین المللی پول اعــام کرد قیمت
مســکن در  ۷۵درصد کشورهای جهان در سال
 ۲۰۱۵افزایش یافت و در سه ماهه سوم این سال
قیمت مسکن در قطر  ۲۳درصد رشد داشته که
باالترین رشد قیمت مسکن در جهان بوده است.
همچنین هنگ کنگ با رشد  16درصدی و سوئد
با رشد  11درصدی به ترتیب در رتبه های دوم
و ســوم از این نظر قرار داشته اند.کشور اوکراین
نیز از نظر افت قیمت در صدر قرار داشــته است
به طوری که قیمت مسکن در این کشور در سه
ماهه سوم  2015نسبت به مدت مشابه سال قبل
افت  40درصدی داشته است .روسیه با افت 11
درصدی و لتونی با افت  7درصدی به ترتیب در
رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
بانک

بدهی دولت
به بانکها به حسابرسی کشید
بنابــر آمارهای بانک مرکــزی و آنطور که
کمیجانی -قائم مقــام بانک مرکزی  -اعالم
کرده است «در حال حاضر شبکه بانکی بالغ
بر  110هزار میلیارد تومــان از دولت طلب
دارد» .بدهی هنگفتی که البته خود دولت هم
اذعان دارد که با قفل کردن بخشــی از منابع
بانکها توان تسهیالت دهی آنها را کاهش داده
است .آخرین تراز نامه منتشره بانک مرکزی
از بانکها و موسسات اعتباری نشان می دهد
که بدهی بخش دولتی به این شــبکه حدود
 110هــزار میلیارد تومان اســت که از این
رقم  107هزار میلیــارد تومان برای دولت و
حدود  2900میلیــارد تومان دیگر به بدهی
شرکت ها و موسسات دولتی اختصاص دارد.
این در حالی است که اخیرا نوبخت  -رئیس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی  -در توضیح
اقداماتی که برای تسویه بدهی دولت به بانکها
در بودجه ســال آینده و برنامه ششم توسعه
در نظر گرفته شده به ارقام تازه ای در رابطه
با این بدهی اشــاره کرده است.وی از تفاوت
نظر بین ســازمان مدیریت و برنامه ریزی و
بانک مرکزی در مورد این بدهی سخن گفته
و اعالم کــرده که در تعاریف بدهی دولت به
بانکها بین طرفیــن اختالف نظر وجود دارد.
توضیحــات نوبخت ،در این بــاره بیانگر این
است که بر اساس محاسبات سازمان مدیریت
و برنامه ریزی ،بدهی دولت به بانکها حدود
 64هزار میلیارد تومان است اما بانک مرکزی
این طلب را در حد  100هزار میلیارد تومان
میداند کــه این رقم هم جــزو طلب بانک
مرکزی محســوب میشود.نوبخت همچنین
معتقد اســت که مازاد بر  64هــزار میلیارد
تومــان قانونا جزو تعهدات دولت نیســت و
میتواند به یک شرکت دولتی یا مواردی که
لزوما دولت نبایــد آن را پرداخت کند ،تعلق
داشته باشد.وی با بیان اینکه در حال حاضر
بسیاری از شرکتهای دولتی انتظار دارند که
ی آنها را تقبل کند ،عنوان کرد که
دولت بده 
در قانون رفع موانع تولید نیز اعالم شــده که
اگر شــرکتی واگذار میشود اگر وزیر اقتصاد
در رابطه با بدهی آن پیشــنهاد و ســازمان
حسابرســی میزان آن را برآورد کند و بدهی
مسجل تلقی شــود ،آنگاه میتوان با مصوبه
هیات وزیران به دولت منتقل شود.

