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باید در مورد بودجه همیشه کف مسائل را دید

در حالی که در چند روز اخیر دولت بخشنامه بودجه را به مجلس ارایه کرده،
گمانهزنیها برای بررسی مسیر اقتصادی در سال  ١٣٩٥شدت گرفته است.
ایران قیمت هر بشکه نفت را در بودجه سال آینده با سه سناریو بین  ٤٢تا
 ٥٠دالر پیش بینی کرده اس��ت .سناریوهایی که از نظر کارشناسان بسیار
خوشبینانه اس��ت .برخی بر این اعتقادند که نفت کمتر از  ٤٠دالر در سال
آینده میتواند وجود خارجی بیابد .شمس اردکانی ،عضو هیات نمایندگان اتاق
تهران بر این باور است که قیمت  35دالر به ازای هر بشکه قیمت منطقیتری
است .او در گفت وگو با صدای اقتصاد دالیل انتخاب  35دالری خود را اینگونه عنوان کرد :دلیل این
مساله مشخص است چون باید در مورد بودجه همیشه کف مسائل را دید .وقتی در بودجه خوشبینانه
مسائل طرح میشود هر نوسانی میتواند دولت را بهشدت متضرر کند اما وقتی بدبینانه مسائل واکاوی
میشوند در صورتیکه اتفاقات مطلوبتری هم رخ دهد ،کشور و دولت ضرر نمیکنند و نهایتا صندوق
توسعه ملی پول بیشتری را در خزانه خود جمع آوری میکند.اردکانی در ادامه افزود :با همه این تفاسیر
از دیدگاه من نمیتوان قیمت بین ٤٢تا ٥٠دالر را برای نفت سال آینده قیمت مطلوب و ایدهالی دانست،
زیرا به هر حال این قیمت باالیی است.عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به هزینه درآمدهای نفتی
در بودجه جاری سال اظهار کرد :از طرف دیگر مسالهای است که سالها مطرح میشود و در عمل هم
موفقیت خود را در کشورهای دیگر نشان داده است ،هزینه درآمدهای نفتی در بودجه جاری سال است.
اگر قصد انجام کارهای ریشهای داریم بهتر است که درآمدهای نفتی در بودجه سرمایهای کشور هزینه
شود و نه در بودجه جاری و مصرفی.او ادامه داد :مشکل این است که مجلسیهای ما اشتهای زیادی
به هزینه کردن پول نفت در داخل دارند و برای آنها درآمدهای داخلی و خارجی حاصل از فروش نفت
هم تفاوتی ندارد .مجلس باید شجاعت داشته باشد و حساب فروش نفت و گاز را به بودجه سرمایهای
اختصاص دهد .کاری که تاکنون ما انجام دادیم مصداق بارز نشستن بر سر شاخه و بریدن بن است.با این
حال از دیدگاه تحلیلگران اقتصادی وضعیت قیمتها بیش از هر چیز به استراتژی دولت مربوط است و
مساله استراتژی دولت طبیعتا به یکی از بحثهای جدی دولت و مجلس منجر خواهد شد.

میز خبر

صدور گواهی سپرده در قبال خرید امالک ممنوع شد
بان��ک مرکزی اعالم ک��رد :صدور گواهی س��پرده در قبال
خرید امالک و مس��تغالت مشتریان توسط نهادهای پولی
فاق��د مج��وز غیرقانونی اس��ت.به گزارش ایرنا ،براس��اس
بررس��یهاي به عمل آمده و اطالعات دریافتی ،مش��خص
ش��ده که برخی نهادهای پولی فاقد مجوز از بانک مرکزی
جمه��وری اس�لامی ایران ،نظی��ر تع��دادی از تعاونیهاي
اعتبار موسوم به موسسات مالی و اعتباری ،اقدام به صدور
گواهی سپرده در قبال خرید امالک و مستغالت مشتریان
میکنند .بدین منظور نهادهای مذکور اموال مش��تریان را
بعضاً با قیمتی بیش از ارزش متعارف خریداری کرده و در
ازای بهای اموال خریداری ش��ده نس��بت به صدور گواهی
س��پرده با نرخهایی بیش از س��قف س��ود علی الحس��اب
اعالمی از س��وی بان��ک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران
اق��دام میکنند.الزم به توضیح اس��ت؛ اقدام مزبور با قانون
عملی��ات بانکی بدون ربا (بهره) و س��ایر مقررات موضوعه،
مغایر بوده زیرا که افتتاح حس��اب سپرده یا صدور گواهی
سپرده در نظام بانکی کشور باید در قبال دریافت وجه نقد
از مش��تریان صورت گیرد .به نظر میرسد که انجام چنین
اقداماتی توس��ط این نهادها ،به دلیل مش��کالت نقدینگی
آنه��ا یا انجام عملیات متقلبانه باش��د که در هر صورت به
هیچ وجه مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
نمیباش��د و مسئولیت عواقب ناشی از این امر مستقیماً به
عهده نهادهای یاد ش��ده و دارن��دگان اینگونه گواهیهاي
س��پرده خواهد بود.بنابراین از مردم درخواس��ت میش��ود
ضمن حفظ هوشمندی ،از فروش امالک و مستغالت خود
به چنین نهادهایی امتن��اع ورزیده و منابع مالی خود را با
مخاطره جدی مواجه نکنند.
مهلت  ۱۵روزه ارائه اظهارنامه
مالیات ارزش افزوده فصل تابستان
مودیان مالیات بر ارزش افزوده از اول تا  15مهرماه س��ال
جاری مهلت دارند ،اظهارنامه مالیاتی فصل تابس��تان را از
طریق س��ایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده
به نش��انی  WWW.EVAT.IRارائ��ه کنند.به گزارش
ف��ارس ،مطابق قان��ون ،مودیان نظ��ام مالی��ات بر ارزش
اف��زوده ،حداکث��ر  15روز پ��س از پایان ه��ر فصل مهلت
دارند ،اظهارنامه مالیاتی را ارائه دهند.براین اس��اس شرط
بخشودگی هرگونه جرایم ،تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر
قانون��ی و پرداخت مالیات اس��ت و مودیانی که از تس��لیم
اظهارنام��ه و پرداخ��ت مالیات خودداری کنند ،مش��مول
بخش��ودگی جریم��ه نمیش��وند .همچنین س��ازمان امور
مالیات��ی در اطالعیهای عنوان کرده اس��ت :به منظور ثبت
نهایی اظهارنامه مؤدیانی که مالیات و عوارض ابرازی آنان
مبلغ  50،000،000ریال یا کمتر باشد مکلفند کل مالیات
و عوارض ابرازی را نقدا ً پرداخت و س��پس نس��بت به ثبت
نهایی اظهارنامه خود اقدام نمایند.
هیات تجاری هلند به ایران میآید
رییس س��ازمان توس��عه تجارت با معاون اقتص��ادی وزیر
خارجه هلند دیدار و ضمن تاکید بر افزایش حجم مبادالت
تجاری دو کش��ور ،سرمایهگذاران هلندی را برای حضور در
ب��ازار ایران دعوت کرد.به گزارش ایرنا ،ولیاله افخمیراد در
دی��دار با مارتین ف��ندن برگ ،معاون اقتص��ادی وزیر امور
خارجه هلند ضمن اشاره به روند مبادالت تجاری دو کشور
در س��الهای گذش��ته گفت :حجم تجارت غیرنفتی ایران
و هلن��د در س��ال  1393کمتر از  300میلی��ون دالر بوده
اس��ت ،در حالی که هش��ت س��ال قبل این رقم دو میلیارد
و 300میلیون دالر بود .افخمیراد با اش��اره به س��فر هیات
تج��اری هلندی به ایران در آذرم��اه ،تصریح کرد :ما تمایل
داریم زمینه فعالیت این ش��رکتها شناسایی شده و از این
طریق بتوانی��م مالقاتهایی را برای ای��ن هیئت تجاری با
بخش خصوصی ایران ترتیب دهیم.

جدول قيمت سكه و ارز
نوع سكه
سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم
نيم سكه
ربع سكه
يك گرمي
هر گرم طالي  18عيار
نوع ارز
دالر آمريكا
يورو

دوشنبه -قيمت (تومان)
915500
915000
467000
258000
170000
93637
3395
3865

نگاه اقتصاددان

اصرار فرصتطلبان برای افزایش نرخ تورم

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه کاهش بیکاری در کشور نیازمند
ایجاد بستر اقتصادی و سیاستگذاری مناسب است ،گفت :دولت میتواند
حمایت از تولیدکننده را منوط به افزایش اشتغال و کاهش قیمت کاالی
تولیدی کند.مرتضی عزتی در گفتوگو با ایسنا ،با تاکید بر اینکه از نگاه
علم اقتصاد این گفته که کاهش تورم موجب ایجاد رکود در اقتصاد میشود
مردود اس��ت ،اظهار کرد :برخی میگویند اندازه ت��ورم میتواند به رونق
اقتصادی کمک کند ،اما باید توجه داشت که هیچ کجای دنیا نمیگویند
تورم باید دو رقمی باشد تا موجب رونق شود.وی ادامه داد :تورم دو تا سه درصدی و نهایتا در بدترین
وضعیت رکودی تا پنج درصد میتواند موجب رونق اقتصاد شود ،اما هیچ اقتصاددانی افزایش تورم
را برای رشد اقتصادی توصیه نمیکند.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه گفته میشود در دوره
گذشته کاهش تورم موجب رکود شده است این موضوع را رد و خاطر نشان کرد :تورم در حال حاضر
نیز  15درصد است که چندین برابر تورم مورد نیاز برای افزایش انگیزه تولید است.عزتی با تاکید بر
اینکه علت رکود اقتصادی در چند سال گذشته تورم باال بوده است ،تصریح کرد :تورم قدرت خرید
را به شدت کاهش میدهد ،چرا که درآمد واقعی مردم شدیدا افت میکند و رشد درآمد اسمی نیز
کمتر از میزان رش��د تورم است ،بنابراین کاهش تورم موجب کاهش تقاضا و قدرت خرید میشود
که همین امر باعث میش��ود تولیدکننده ناچار به کاهش تولید و در نتیجه رکود اقتصادی ش��ود.
وی ادامه داد :از سوی دیگر تورم شدید انتظار غیرمعقولی است که برخی سرمایهگذاران ایجاد کردهاند
و انتظار دارند سرمایههایشان  40تا  50درصد رشد قیمت داشته باشد در حالی که قدرت خرید مردم
کاهش مییابد این انتظار نادرست است.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تئوریهای اقتصادی
بر لزوم ثبات اقتصادی برای تولیدکننده تاکید دارد ،گفت :تورم باال نشاندهنده بیثباتی است و این
امر موجب میشود تولیدکننده نتواند برای سرمایهگذاری و هزینه نیروی انسانی و مواد اولیه مورد نیاز
خود برای سالهای آینده برنامهریزی کند.وی با اشاره به اصرار فرصتطلبان برای افزایش نرخ تورم
گفت :افزایش تورم تنها باعث سودبردن برخی که میخواهند سفتهبازی کنند میشود.

کشاورزی

قاچاق گردو به کشور!

رییس س��ازمان حفظ نباتات گفت :متاس��فانه به دلی��ل عدم نظارت
دقیق در مرزهای کش��ور ش��اهد قاچاق میوه و محصوالتی مانند گردو
به کشور هس��تیم که مانند گذشته آفات خطرناک و خانمانسوزی را
برای کش��اورزی به ارمغان خواهد آورد و همه مسئوالن باید به صورت
جدی با این قضیه برخورد کنند.محمدعلی باغس��تانی در گفتوگو با
ایس��نا اظهار کرد 620 :آفت در کش��ور وجود دارد که بسیاری از آنها
جزو آفات قرنطینهای و خطرناک اس��ت که س��وغاتی و ارمغان واردات
بیحس��اب و کتاب و قاچاق میوه و محصوالت کش��اورزی به کش��ور اس��ت که به عنوان مثال
میتوان به آفت مگس زیتون اشاره کرد که از سال 1382با قاچاق زیتون به این کشور وارد شد
و همچنان گریبانگیر باغداران زیتون اس��ت .وی افزود :اگر آفتی در کش��ور افزایش یابد آخرین
راه و تنها راه برای مقابله با آن ،اس��تفاده از س��مومی اس��ت که نه تنها به محیط زیست آسیب
میرساند بلکه سالمت مردم را دچار مخاطره کرده و بهداشت جامعه را با تهدید مواجه میکند
چرا که بر اساس گزارشهای رسیده طی دو هفته گذشته روزانه بالغ بر  50تن گردو با پوست
به کش��ور قاچاق میش��ود که میتواند ضمن داش��تن آفات خطرناک ،آفالتوکسین نیز داشته
باشد .باغستانی همچنین به قاچاق میوههایی مانند پرتقال و لیمو اشاره کرد و گفت :بر اساس
گزارشهای رسیده از نیروی انتظامی ،محموله قاچاق  54تنی پرتقال و لیمو در پایتخت کشف
شد که از سردشت به کشور وارد شده بود و این نشان میدهد که علیرغم هماهنگیهای صورت
گرفته با دستگاههای ذیربط همچنان مساله قاچاق میوه و واردات بیحساب و کتاب آن از طریق
پیلهوری حل نشده و این در حالی است که مقام معظم رهبری همواره به این مساله توجه ویژه
دارند و در آخرین دیدارش��ان با مسئوالن به واردات میوه و محصوالت به صورت قاچاق اشاره و
تاکید کردند که باید جلوی این نوع واردات گرفته شود.رییس سازمان حفظ نباتات تصریح کرد:
مشخص نیست چه بالیی بر سر کشاورزی ایران میخواهد بیاید که همه به عنوان یک دغدغه
ملی به قاچاق ،میوه و محصوالت کشاورزی به کشور حساس باشیم.

آفتاب يزد گزارش میدهد

چرا وضعيت بورس نگرانكننده شد؟

آفتاب يزد – علي اكبر س�ميعي :بازار سرمايه وضعيت
مناس��بي ندارد و همين موض��وع نگراني س��هامداران را
برانگيخته اس��ت .هر چند مخالف��ان دولت ادعا میکنند
ک��ه اگر توافق «برجام» براقتصاد ما تاثیر مثبتی داش��ت
پس چرا ش��اخص بورس صعودی نشد؟ اما باید گفت که
این استدالل مردود است زیرا اساسا مشکالت بازار سرمایه
از جنس دیگری است و اين مسئله خود گواه بر اين است
كه مشكالت بورس ريشه اي تر از آن است كه بتوان وزن
اتفاق��ات بيرون��ي را بر آن بيش از حد محاس��به كرد .به
بيان ديگر ،مشكالت بورس و شركتهاي بورسي ،داخلي
اس��ت و با رفع مش��كالت و انجام اصالحات ساختاري در
اقتصاد اس��ت كه میتوان به دورنماي مثبت بازار سرمايه
اميدوار بود.
بسته نجات صنعت و بازار تدوین شود
در همین حال ،یک مس��ئول س��ابق
س��ازمان بورس وضعیت فعل��ی بازار
س��رمایه را نگ��ران کننده و هش��دار
بزرگ��ی ب��رای صنای��ع دانس��ت و
گفت:ب��رای نجات بورس باید بس��ته
نجات صنعت و بازار برای عبور از این
بحران تدوین شود.محمود رضا خواجه نصیر وضعیت فعلی
بورس را نگران کننده دانست و گفت :وضعیت این روزهای
بورس نگران کننده اس��ت چرا که گشایش��ی در وضعیت
هیچ کدام از صنایع ایجاد نشده و صنایع دیگری به صنایع
بحران زده اضافه ش��دند.وی افزود :س��ال  1393در حالی
س��پری شد که صنایع پاالیش��ی ،پتروشیمی و معدنی به
واسطه رکود اقتصادی و هزینههای عمده تحریمها با رکود
مواجه ش��وند با این حال بهبود مذاکرات هستهای در سال
 1394موجب ش��د تا صنایعی مانند خودرویی و بانکی به
دلی��ل تاثیر پذیری از تحریمها به لیدر بازار تبدیل ش��وند
اما بعد از فصل مجامع و گزارش نامطلوب ش��رکتها اقبال
ب��ه این گروهها نیز از بین رفت.خواج��ه نصیر عنوان کرد:
بنابراین نبود انتظار برای رفع مسائل در کوتاه مدت و نبود
امید به گزارشهاي  6ماه و  9ماهه ش��رکتها موجب شده
است که سرمایهگذاران با نگاه نا امید کننده به بورس نگاه
کنند عالوه بر اینکه در یکسال اخیر مرتبا با خروج منابع
مالی از بورس و رفتن س��رمایهها به سمت بانک و کاهش
حجم نقدینگی مواجه هستیم این در حالی است که برای
ادامه کار نه تنها نیاز به حفظ نقدینگی وجود دارد بلکه باید
نقدینگی جدیدی تزریق شود تا سرمایه گذاران دورنمایی
از وضعیت بازار داشته باشند.مدیر سابق نظارت بر بورسها
و بازارهای سازمان بورس در گفتوگو با ایسنا ،تاکید کرد:
اگر در وضعیت فعلی اقدامات اساسی و قطعی در خصوص
صنای��ع صورت نگیرد باید نگران باش��یم که این روند قرار
اس��ت کجا متوقف شود.وی خاطرنشان کرد :این در حالی
است که فارغ از وضعیت فعلی بورس باید سیاست گذاران
اقتصادی به این فکر کنند که وضعیت بورس هشدار بزرگی
برای صنایع اس��ت و اگر وضعیت صنایع به گونهای باش��د
که توجیهی برای س��رمایه گذاری نداشته باشد ،معضالت
بزرگی همچون بیکاری و ورشکستگی را به دنبال دارد لذا
مس��ئوالن باید این هشدار را به صورت بررسی یک بحران
ن��گاه کنند.خواج��ه نصیر خروج از وضعی��ت فعلی بورس
را نیازمن��د تصمیم جدی و اقدام عملی دولت دانس��ت و
عنوان کرد:تیم اقتصادی دولت برای حل این موضوع باید
به ص��ورت متمرکز فکر کند و در جهت حمایت از صنایع
تصمیم گیری نماید.وی با بیان اینکه اعتقاد دولت به بهبود
وضعی��ت صنایع و رفع مش��کالت صنایع ،اث��ر خود را در
وضعیت بازار نش��ان میدهد ،اظهار کرد :اگر صنایع مورد
حمایت قرار بگیرد و دولت تصمیمات جدی و اساسی برای
نجات صنایع اتخاذ کند ،بازار س��رمایه نیز به پشتوانه این
حمایت بهبود پیدا میکن��د در غیر اینصورت اگر تزریق
منابع به بازار به پش��توانه تصمیمات صنعت همراه نشود،
اثرات مقطعی دارد.خواج��ه نصیر گفت :اگر دولت دغدغه
بهب��ود بازارها را دارد باید علی رغم همه مش��کالت مالی
برای بهبود صنایع اقدام اساس��ی انجام دهد زیرا بس��یاری
از کشورهای دنیا در مواقع وقوع بحران اقدامات اثر گذاری
انجام میدهند که میتواند اثر گذار باشد.
باید امید به بازار سرمایه باز گردد
از س��وی دیگر ،یک کارش��ناس بازار
س��رمایه درباره وضعی��ت فعلی بازار
س��رمایه با توجه ب��ه افتهای پیاپی
ش��اخص بورس گفت :مشکل اصلی
ای��ن روزه��ای ب��ازار س��رمایه ،عدم
وجود نقدینگی است .هرچند عوامل
دیگری نظیر تس��ویه اعتبارات به دلیل فرارس��یدن پایان

س��ال مالی کارگزاران نیز مزید بر علت ش��ده و بر شدت
عرضهها افزوده اما موضوع نگران کننده نبود تقاضای موثر
در این سطح از قیمتها است.این تحلیلگر مسائل بورس
با اش��اره به اینکه به اعتقاد بس��یاری از کارشناسان بازار
س��رمایه ،قیمتها در س��طح جذابی برای ورود نقدینگی
قرار دارد ،تصریح کرد :بس��یاری از کارشناس��ان و فعاالن
بازار س��رمایه معتقد به این موضوع هس��تند که هرگونه
دخالت در عرضه و تقاضای طبیعی بازار به نوعی ضربه به
اس��تقالل و کارآیی بازار خواهد زد اما در برخی از مواقع
بحرانی مانند شرایطی که بازار سهام ما این روزها دچار آن
شده است ،انتظار سرمایه گذاران بورس بر این مبنا استوار
اس��ت که تدابیر مناسبی اندیش��یده و به منظور حمایت
از ب��ازار ،نقدینگی به آن تزریق ش��ود.وی حامد س��تاک
در گفتگو با مهر خاطرنش��ان کرد :ح��س عدم اعتماد به
بازار س��رمایه ،مخرب تر از هر اتف��اق دیگری موجبات از
بین رفتن س��رمایه فعاالن بورس را مهیا خواهد کرد که
انتظار میرود با اندیش��یدن تدابیری مناسب امید به بازار
س��رمایه ما باز گردد .هنوز بازار س��رمایه ما به سطحی از
کارآیی کامل نرس��یده و نوپا است بنابراین هنوز نیازمند
حمایت اس��ت.وی ادامه داد :با توج��ه به گمانه زنیهایی
که از بودجه س��ال آینده کشور شکل گرفته است ،ادامه
روند فعلی یعنی اعمال سیاس��ت انقباضی توسط فعاالن
اقتصادی و بازار سرمایه پیش بینی میشود .در عین حال،
فعاالن بازار س��رمایه هنوز نش��انه و عالیمی از رونق بازار
س��رمایه و اقتصاد ندیده اند .س��تاک گفت :هر چند افق
سرمایه گذاری در ایران روشن است و با توجه به توافقات
و برجام امید به س��رمایه گذاری خارجی ایجاد شده است
اما در این مرحله س��رمایه گذاران نش��انهای برای عبور از
رکود و معضل رکود تورمی نمیبینند .در مرحله اول باید
رکود مهار ش��ود حتی اگر این اتفاق بیفت��د اما اقدامات
عمل��ی برای رونق بورس از س��وی فعاالن بازار مش��اهده
نگردد ،وضعیت بازار دچار تغییر اساس��ی نخواهد شد.این

کارش��ناس بازار س��رمایه در پاس��خ به این مطلب که آیا
وضعیت نرخ سود بانکی هم در شرایط ایجاد شده بورس
تاثیر گذار بوده اس��ت؟ خاطرنشان کرد :بازارهای سرمایه
و پول به صورت س��نتی رقب��ای یکدیگرند و هر کدام که
شرایط بهتری را داشته باشند ،شرایط تضعیف دیگری را
فراهم میکنند.
کاهش  225واحدی شاخص کل
ش��اخص کل قیمت و بازده نقدی ب��ورس تهران در پایان
معامالت دیروز دوشنبه  30شهریور ماه  94با  225واحد
کاهش عدد  61هزار و  328واحد را تجربه کرد.ش��اخص
قیمت وزن��ی نیز در پایان معامالت دیروز این بازار با افت
 88واحدی عدد  24هزار و  44واحد را به نمایش گذاشت
و ش��اخص سهام آزاد ش��ناور با  577واحد کاهش به رقم
 67هزار و  811واحد دست یافت .شاخص بازار اول اما در
حالی با کاهش  288واحدی به عدد  42هزار و 525واحد
رس��ید که ش��اخص بازار دوم با افزای��ش  239واحدی به
رقم  136هزار و  366واحد رس��ید.بر اس��اس این گزارش
شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز در پایان معامالت این
بازار ب��ا  10واحد کاهش عدد  672واح��د را تجربه کرد.
به گزارش فارس ،ارزش کل معامالت دیروز بورس تهران
به بیش از 175میلیارد تومان رسید که ناشی از دست به
دس��ت شدن  620میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله
طی  33هزار و  144نوبت خرید و فروش بود.طی معامالت
دیروز نماد معامالتی س��ه شرکت پاالیش نفت اصفهان با
 54واحد ،پاالیش نفت بندرعباس با  52واحد و مخابرات
ایران با 46واحد کاهش باالترین تاثیر منفی را در محاسبه
ش��اخص کل بورس برجای گذاش��تند.درعین حال نماد
معامالتی سه شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با
 46واحد ،پتروش��یمی مبین با  35واحد و سرمایهگذاری
صندوق بازنشس��تگی با  31واح��د افزایش باالترین تاثیر
مثبت را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند.

يك اقتصاددان در گفتگو با آفتاب يزد:

ركود از سمت اقتصاد به بازار سرمايه است و نه برعكس

يك اقتصاددان و اس��تاد دانشگاه با اش��اره به وضعيت نامطلوب بازار سرمايه گفت :در وهله
نخس��ت بايد بررسي كنيم كه چه مشكالتي باعث ش��د تا بورس چنين وضعيتي پيدا كند.
دكتر آلبرت بغزيان در گفتگو با آفتاب يزد تصريح كرد:زماني كه ش��اخص بازار س��رمايه در
حال افزايش بود تحليل هايي كه بيان میشد اين بود كه مردم نسبت به سودآوري شركتها
خوشبين هستند و شركتها هم مشكل نقدينگي خاصي ندارند و بانكها هم دستشان براي
وام دادن باز بود .بنابراين آينده خوبي براي بحث تقاضاي ش��ركتها پيش بيني ش��ده بود
كه باعث میش��د كه ش��ركتها بيش از آن چيزي كه واقعا هس��تند ارزشمندتر نشان داده
ش��وند .در چنين وضعي بود كه س��رمايهها به سمت بازار روانه ش��د .بغزيان گفت اما وقتي تزريق نقدينگي توسط
دولت به اقتصاد كم شد مسلما آن بخش از نقدينگي كه وارد بازار سرمايه میشد هم متوقف شد .بنابراين تقاضا در
بازار س��رمايه كم ش��د .از طرف ديگر ،خود شركتهاي بورسي هم كه فروششان كاهش يافت و اكثرا انبارهاي آنها
پر اس��ت .اين ش��ركتها بازار خارجي كه ندارند .بازار داخلي هم كه منتظر كاهش قيمت است .از سوي ديگر شوك
هزينهاي هم به آنها وارد ش��د .وي افزود :معموال بخش نفت و گاز در بازار س��رمايه موجب رونق بورس میش��د اما
ش��اهد هس��تيم كه به علت تعيين قيمت خوراك پتروشيمي كه براي آنها سودآور نيس��ت ،سهامداران از داشتن
چنين س��هامي رويگردان ش��ده اند .اين استاد دانشگاه گفت :به نظر من بحث ركود اقتصادي به بورس هم كشيده
ميش��ود و ركود از س��مت اقتصاد به بازار سرمايه اس��ت و نه برعكس ،چون معموال تامين مالي شركتها از سوي
بانكها انجام میش��ود بنابراين نقدينگي اين ش��ركتها بايد افزايش يابد تا بازار س��رمايه هم رونق بگيرد .بغزيان
گفت :راه حلي كه دولت به دنبال آن بود تش��ويق حقوقيها براي خريد س��هام در بازار بود تا شاخص كاهش نيابد
اما اين چيزي نيس��ت كه عرف بازار س��رمايه باشد .بازار سرمايه بايد به آن سمت برود كه وقتي شركتها احساس
كنند كه در حال ضرردهي هس��تند خودش��ان به سمت تغيير ساختار و روش هايي بروند كه به سودآوري برسند.
البته دولت هم بايد از ش��ركت هايي كه مثال بدهيهاي س��نگين بانكي يا مسائل كارگري دارند حمايت كند تا اين
شركتها اين دوره را بتوانند بگذرانند.
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رزمنده دوران دفاع مقدس :با سالم ملت ایران
هم می گویند کیفیت خ��ودرو را باال و قیمت خودرو
داخلی را کاهش دهید تا این اتفاق نیفتد مردم خودرو
صفر نمی خرند .مقام معظم رهبری هم در سخنانشان
فرمودن��د هر کاالیی که در داخل تولید می ش��ود در
ارتقا کیفیت آن باید دقت کرد .حاال آقای وزیر خودش
هم می داند که کیفیت خودروهای داخلی واقعا خوب
نیست و این خود باعث حیف ومیل اموال مردم و هم
باعث از دس��ت دادن جانشان می شود و نیازی نیست
وزیر مردم ضد انقالب و خیانت کار قلمداد کند.
منصور پیرخانقاه :اگر دولت فقط به فکر س��ود
خود نیس��ت ،موظف اس��ت که قیمت را کاهش دهد
مردمی که وس��یله ندارند اتومبیل بخرند و دارندگان
وسايل نقلیه فرسوده نیز اتومبیل خود را با نو تعویض
نماین��د که هم تولد افزایش پیدا کند و هم ایجاد کار
بشود!
ج.شاکر :مرحبا به يادداشت «رئیس جمهور وارد
شود»
س�ید محمد علوی :با یک نظرس��نجی س��اده
میتوانی��د بفهمید ک��ه وزارت ورزش ادام��ه دهنده
دول��ت نهم و دهم بوده اس��ت يا ن��ه از روزنامه وزین
آفتاب يزد بعیده که مقاالت سفارش��ی برای حمایت
فرد خاصی بزنه ,ب��ا توجه به اینکه منش این روزنامه
نظارت دلسوزانه بر عملکرد دولتمردان هست جا دارد
واقعیتها را فدای مصلحت نکنید.
فرهاد :بحث بیکاری هموطنان در این ش��رکتها
نیس��ت .آیا در ای��ن ش��رکتها نبایدکیفيت و قیمت
خودرو با شرکتهای دیگه قابل مقایسه باشه.
یکی از دوستانمان وقتی ماشین پراید صفر از ایران
خودرو تحویل گرفت نه شیشه ماشین کار میکرد نه
دنده عقب داشت آخر کیفیت نه؟ میشه بگین چرا ما
خودرو تولید داخلی خودمونو باید گرونتر از پاکستان
و عراق بخریم .
رزمن�ده دوران دف�اع مقدس :باس�لام بر هیچ
ایرانی پوشیده نیست که خواهان پیشرفت کشور خود
نباش��د اما با چه قیمتی؟ آیا باید از هر تولید بیکیفیت
داخل��ی آنهم خودرو که جان وم��ال مردم را میگیرد
حمایت باید کرد ؟کیفیت را باال ببرند و قیمت را کاهش
بدهند و یا با همان قیمتی ک��ه خودرو داخلی را صادر
میکنن��د به مردم هم با همان قیمت بدهند .این دلیل
خوبی نیست که ملت هر کاالی بیکیفیتی را که تولید
داخل است بخرند چرا کاالی با کیفیت تولید نمیکنند
که ضمن خرید غرور ملی هم به مردم دست بدهد.
جن��اب عراقچ��ی و ظریف از صمی��م قلب برای
فعالیت های ش��ما در زمینه حل مش��کل هس��ته ای
تشکر می کنم.
بهروز رس�تمی :با تشکر.نمیدانم چرا مسئوالن
وزارت صنع��ت و معدن فکر م��ی کنند مردم در فهم
موضوع مش��کل دارند و آنقدر س��اده ان��د که با یک
توضیح به نظر بنده ساده لوحانه سر و ته ماجرا را هم
بیاورند این ملت شعور باالیی دارند .
صری�ح ال�کالم :وزرای دانش��مند ح��رف ملت
این اس��ت که چرا قیمت بنزی��ن با فوب خلیج فارس
سنجیده می شود قیمت نان و برنج و گاز و آب و برق
را با دالر و کشورهای منطقه مقایسه میکنند اما وقت
تعیین قیمت اتومبیل بی کیفیت ایرانی حاضر به انجام
هیچ مقایسه ای نیستند.
خش��اب رییس جمهور محترم تع��داد محدودی
فش��نگ دارد عزیز من  .مش��کل خودروسازان مسئله
مهمی نیس��ت که نیاز به ورود ش��خص رییس جمهور
باش��د.آقایان هزینه س��وء مدیریت خود را کم کنند و
حق��وق های آنچنانی ندهند و نگیرند و قیمت را واقعی
کنند تا ملت بخرند.وقتی در اینترنت قیمت آخرین مدل
ایمن ترین ماشین تویوتا  ،هیوندا  ،بنز  ،بی ام و  ....قابل
رویت است چرا پول بنز بدهیم پراید سوار شویم .
با سالم .رییس جمهور باید از طرف مردم به وزیر
صنعت و معدن تذکر و ایشان را برکنار نماید و فکری
به حال شرکت ایران خودرو و سایپا نماید.
آفرین بر دکتر محمد اصفهانی.
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