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  اعالم شماره شبای بانکی
مشموالن سهام عدالت فقط تا 31 خردادماه

س��ازمان خصوصی سازی در اطالعیه ای اعالم کرد که 
س��امانه س��هام عدالت از ابتدای تیرماه به مدت 2 هفته از 
دس��ترس خارج می شود و مشموالن فقط تا 31 خردادماه 
فرصت دارند شماره شبای خود را به این سامانه اعالم کنند.

این س��امانه در بخش مربوط به دریافت ش��ماره 
شبای مش��موالن برای بروزرسانی و بررسی چگونگی 
ادامه دریافت ش��ماره شبا از مشموالن سهام عدالت از 
دس��ترس خارج می ش��ود و امکان ثبت شماره شبای 

بانکی جدید در این سامانه فراهم نخواهد بود.
براساس این گزارش، مشموالنی که تاکنون موفق 
به وارد کردن شماره شبای بانکی خود به سامانه سهام 
عدالت نشده اند در این هفته فرصت دارند شماره شبای 
بانکی خود را در سامانه سهام عدالت به نشانی اینترنتی 
www.samanese.ir وارد کنن��د. برپایه این گزارش 
س��ایر خدمات این سامانه در 2 هفته یادشده همچنان 
به عموم مشموالن ارائه می شود. مشموالن سهام عدالت 
از20 فروردین ماه س��ال گذشته فرصت داشتند شماره 
ش��بای بانکی خود را برای دریافت س��ود س��ال مالی 

1395 شرکت های سرمایه پذیر وارد کنند.  ایرنا

نوسان صادرات نفت ایران در سال 2018
در ماه ه��ای آغازین س��ال 2018 ص��ادرات نفت 
ایران دچار نوس��انات جدی بود ب��ه طوریکه میانگین 
صادرات نفت ایران در ماه فوریه 1.6 میلیون بش��که و 

در ماه آوریل 2.7 میلیون بشکه بوده است.
براساس اعالم مراکز رهگیری نفتکش ها در خاورمیانه 
از ابتدای سال 2018 میالدی تاکنون صادرات نفت خام از 
برخی کشورهای خاورمیانه مانند عربستان، عمان، کویت، 

ایران و عراق دارای نوساناتی بوده است.  فارس

اخبار

هجمه دوباره به »یارانه نقدی« 
 وزیر راه و شهرسازی گفت: توزیع پول به عنوان سیاست حمایت اجتماعی و 
ارائه پول به عنوان یارانه مانع از تالش و کار بیشتر در سطح کشور شده و قطعا 

اثر معکوس و تخریب کننده است.
عباس آخوندی با اشاره به "تشریح مدل توانمندسازی اقتصادی - اجتماعی 

از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی" گفت: بدون شک با اصل تأمین خرد 
مالی در محالت هدف موافق هستیم. با توجه به سوابق سایر کشورها در حوزه توزیع 

پول به عنوان سیاست حمایت اجتماعی و ارائه پول به عنوان یارانه مانع از تالش و کار 
بیشتر در سطح کشور شده و قطعا اثر معکوس و تخریب کننده دارد.

وی ب��ا تأکید بر ضرورت شفاف س��ازی ماهی��ت نهادهای تأمین مال��ی خرد گفت: 
درصورتی که ماهیت این گروه ها به عنوان نهاد، صندوق و یا هرگونه دیگر روشن نشود 

در زمان حمایت دولتی دچار مشکل خواهند شد.  تسنیم

یارانه
واردات فقط با دالر ۴200 تومانی

معاون سازمان توسعه تجارت در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر واردات 
برخی کاالها با دالر با نرخ بیش از ۴200 تومان تأکید کرد: براس��اس تمهیدات 
صورت گرفته از سوی دولت، هیچ برنامه ای برای واردات با نرخ ارزی دیگری غیر 
از آنچ��ه در مصوبات دولت آمده، امکان پذیر نخواه��د بود؛ بنابراین ادعای برخی 
رسانه ها به ویژه در شبکه های مجازی در این خصوص، صحت و سندیتی ندارد.

محمدرض��ا مودودی گفت: در حال حاضر بحثی مبنی بر ممنوعیت واردات وجود 
ندارد اما چنانچه بر اثر شدت تحریم ها شرایط اقتصادی کشور ایجاب کند، شاید در فرآیند 
واردات و صادرات سیاست هایی اتخاذ شود که مطابق آنها تغییراتی در روند فعلی صورت 
گیرد؛ اما در ش��رایط فعلی هنوز هیچ بخشنامه ای درخصوص ممنوعیت یا بازار دوم ارزی 
ابالغ نشده است؛ لذا همچنان از دید ما فقط یک بازار رسمی ارز که از سوی بانک مرکزی 

اعالم می شود، وجود دارد.  ایسنا

تجارت
گشایش حدود 1۵ میلیون دالر LC در 2 ماه

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، گفت: ارز ۴ هزار و 200 
تومانی در کار نبوده و این ارز تنها به گش��ایش LC اختصاص یافته به طوریکه 

در عرض حدود 2 ماه حدود 15 میلیون دالر LC باز شده است.
امیر خجس��ته با اش��اره به افزایش قیمت س��که و ارز و برخی کاالها، گفت: 

کس��انی که قیمت سکه را از یک میلیون تومان به باالی 2 میلیون و 600 تومان 
رس��انده اند بدتر و خطرناک تر از جمش��ید بس��م اهلل هس��تند. وی با بیان اینکه تیم 

اقتص��ادی دولت باید قاطعانه به موضوع س��اماندهی بازار ارز، س��که و کاالهای مصرفی 
مردم ورود کند، افزود: تیم اقتصادی دولت به این موضوعات ورود نکرده و در حال حاضر 

سکوت کرده و مشخص نیست چه کسی می خواهد بازار را مدیریت کند.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد:تیم اقتصادی دولت 

صرافی ها را آزاد گذاشته تا هرگونه که می خواهند بازار را مدیریت کنند.  خانه ملت

خطکش

سارا علیاری

sara.aliyari@gmail.com

بخری��م"  ب��ورس  "کج��ا  حافظ اصطالحی عامی اما س��ودآور. خیابان 
این جمله را این روزها که بازارهایی همچون دالر، 
سکه و مسکن دیگری محلی برای جوالن دالالن و 
سفته گران ش��ده بیش از هر چیز دیگری در ذهن 
سرمایه گذاران تداعی می ش��ود چراکه تنها بازاری 
ک��ه روی خوش خود را به مردم و س��رمایه گذاران 
نشان داده؛ بازار سرمایه یا همان بورس بوده است. 
ب��ازاری که با وجود تمام ریس��ک هایی که دارد 
می تواند زمینه س��از رونق و توس��عه تولید در کشور 
باشد زیرا امروزه در حدود 500 شرکت تولید و بنگاه 
اقتصادی دراین بازار مش��غول به فعالیت هس��تند و 
هربار که نقدینگی وارد این بازار شود چرخ دنده رونق 
این شرکت ها به حرکت درآمده و ماحصل آن رشدی 

خواهد شد که از تولید مولد حاصل شده است. 
 از آخرین روز کاری تاالر شیش��ه ای در هفته 
گذش��ته که بورس با س��بدی س��بز به پیش و از 
عی��د فطر رفت ت��ا اولی��ن روز کاری هفته جاری 
ش��اهد اتفاقات خوشایند در این بازار بودیم به این 
ترتیب که روز گذش��ته برای نخستین بار بعد از 5 
س��ال؛ ارزش کل معامالت بازار سهام در بورس و 
فرابورس به مجموع بی��ش از 876 میلیارد تومان 
رس��ید. در همین راستا شاخص کل قیمت و بازده 
نقدی ب��ورس اوراق بهادار ته��ران )تدپیکس( در 
پای��ان معامالت با افزای��ش 3 هزار و 306 واحدی 
رکورد تاریخ��ی 102 ه��زار و ۴57 واحد را برای 
خ��ود ثبت کرد. همچنین ش��اخص کل هم وزن با 
افزای��ش 397 واحدی؛ عدد 18 هزار و 287 واحد 

را به نمایش گذاش��ت و در کنار آن شاخص سهام 
آزاد شناور نیز با افزایش 3 هزار و 506 واحدی به 

رقم 112 هزار و 983 واحد دست یافت.
در معامالت روز گذشته در حالی شاخص بازار 
اول ب��ا افزایش دو هزار و 501 واحدی به رقم 7۴ 
هزار و 107 واحد رس��ید که شاخص بازار دوم نیز 
با افزایش 6 ه��زار و 227 واحدی عدد 211 هزار 
و ۴۴ واحد را به نمایش گذاشت. در معامالت روز 
گذش��ته ش��اخص بازار اول نیز ب��ا افزایش 101۴ 
واحدی به 73 هزار و ۴3 واحد رس��یده و شاخص 
ب��ازار دوم نیز با افزای��ش 199۴ واحدی روی رقم 

206 هزار و 811 واحد ایستاده است.

نقدینگی پاشنه آشیل اقتصاد
این اتف��اق در حالی در بازار س��رمایه رخ داد 
ک��ه طی هفته ه��ا و ماه های اخیر ش��اهد چرخش 
نقدینگی س��رگردان کش��ور در بازارهایی همچون 
س��که، طال و ارز بوده ایم و ماحصل آن این شد که 
این بازاره��ا از جمله بازار دالر با چنان نوس��اناتی 
روبه رو شد که به پاشنه آشیلی برای بانک مرکزی 

و اقتصاد کشور تبدیل شدند. 
پ��س از آن آنک��ه بان��ک مرک��زی ب��ا اعمال 
سیاس��ت های دس��توری و ابالغ دستورات یک شبه 
تصمیم بر آن گرفت تا به ش��کل دستوری بازار ارز 
را کنترل کند؛ حجم قابل توجهی از س��رمایه های 
س��رگردان کشور رهس��پار بازار س��که و طال شد. 
پ��س از این اق��دام و همزمان با اع��الم خبر توقف 
س��که های پیش فروش بار دیگر این سرمایه ها فرار 
را بر قرار در ای��ن بازار ترجیح دادند و این بار؛ بازار 
مسکن را که س��ال ها در رکود به سر می برد نشانه 
گرفتند. این اقدامات و تصمیمات متولیان اقتصادی 
کش��ور از جمله بانک مرکزی در شرایطی وضعیت 
اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار داد که به واسطه 
نوسانات ایجاد شده در بازارهایی مانند ارز و سکه و 
تصمیمات اتخاذ ش��ده مبنی بر فروش ارز صادراتی 

به قیمت ۴200 تومان )آن هم برای تولیدکنندگانی 
ک��ه مواد اولیه خود را به قیم��ت 6 و 7 هزار تومان 
تهیه می کنند( تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان 
مجب��ور به توقف خط تولید خود ش��دند تا ش��اید 

بتوانند از زیان بیش از حد خود خودداری کنند.

نقشه راه
این اتفاقات در حالی بازارهای اقتصادی کشور 
را دستخوش نوسان کرده که از ابتدای شروع سال 
و همزم��ان با نام گذاری س��ال 97 از س��وی مقام 
معظ��م رهبری مبنی بر "حمایت از کاالی ایرانی" 

مسیر و نقشه راه بر همگان روشن بود. 

با توجه به اینکه بازار سرمایه محل تجمع بخش 
عمده ای از ش��رکت های داخلی بخش خصوصی و 
فعالیت های آنهاس��ت، این امکان که دس��تیابی به 
هدف حمایت از کاالی ایرانی از مسیر بازار سرمایه 
متبلور ش��ود وجود داشته و دارد؛ به این معنا که به 
اث��ر اقدامات مربوط به حمای��ت از کاالی داخلی و 
بهب��ود صنایع بالفاصله در ش��اخص بورس و رونق 

معامالت نمایان می شود. 
بنابراین در صورتی که سیاست گذاران اجرایی، 
ارزش س��هام و س��ودآوری ش��رکت های بورسی را 
با اس��تفاده از ش��اخص های لحظه ای بازار س��رمایه 
نظ��ارت کنند به راحتی می توانند از حس��ن اجرای 

سیاس��ت های منطبق با نامگذاری سال 97 مطمئن 
شوند. آنچه مسلم است؛ افزایش تعرفه های کاالهای 
وارداتی، اصالح قیمت ارز مبادله ای، کاهش هزینه های 
تامین مالی، جذب س��رمایه گذاری در راستای تولید 
تکنولوژی و افزایش کیفیت کاالها، عواملی هس��تند 
که می تواند به تولید داخلی کمک کرده و بازارسرمایه 

شاه کلید اجرا و تحقق شعار سال است.
البت��ه در ای��ن بین بای��د در نظر داش��ت که 
دس��تیابی به اهداف اقتصادی و تحقق برنامه ریزی 
در ای��ن زمین��ه نیازمند پایش حس��ن اجرای آن 
اس��ت زیرا در بس��یاری از موارد دیده می شود که 
ب��ه دلیل عدم ام��کان پایش دقیق اه��داف، عمال 
امکان به کارگیری اج��رای آن در حوزه اقتصادی 
محقق نمی شود و در برخی موارد هم اتخاذ برخی 
سیاس��ت های غلط و غیرکارشناس��ی منجر به آن 

می شود که از مسیر درست منحرف شویم. 

هدایت نقدینگی به بورس
 ب��ا این وجود در ش��رایطی با توجه به تاکیدات 
مقام معظ��م رهبری مبنی بر حرک��ت نقدینگی به 
س��مت تولی��د در خطبه های نماز عید فط��ر را نیز 
می توان نش��ان از سیاس��ت کالن کش��ور در جهت 
هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه برشمرد و در 
این مسیر حرکت کرد چراکه با توجه به وضعیت پدید 
آمده برای دالر و افزایش ارزش جایگزینی شرکت ها 
و امید به بهبود سودآوری که دراختیار سیاست های 
ارزی آتی کش��ور است؛ به نظر می رسد بازار سرمایه 
مستعد رشد قابل توجهی باشد و در این بین فعالیت 
نهادهای مالی بازار و سازمان بورس به منظور هدایت 
س��رمایه ها به سمت صندوق های س��رمایه گذاری و 
مدیریت آن و جذب س��رمایه گذاران خرد به صورتی 
که به شکل مدیریتی؛ پراکنده و توزیع شده در بازار 
ش��کل بگیرد می تواند رش��د پایدارتری را رقم زده و 
شرایط امیدوار کننده ای را برای بازار سهام ایجاد و به 

رشد اقتصاد کمک کند انشااهلل.

بررسی سیاست روز از حال و هوای بازارهای سرمایه گذاری در کشور؛

کجا بورس بخریم 
بورس شاه کلید تحقق شعار سال است
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