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آخرین سند دخل و خرج دولت دوازدهم تقدیم پارلمان شد؛

اخبار

تکاپوی مجلس برای تهیه بودجه منهای نفت

روز پر نوسان برای بورس

ش��اخص کل بازار س��رمایه روز پر نوسانی را پشت
س��ر گذاش��ت و در حالیک��ه تا ی��ک میلیون و ۴۸۰
هزار واحد صعود کرده بود در نهایت با  ۲۶۷۹واحد
کاهش به کار خود خاتمه دارد .به گزارش ایس��نا،
شاخص کل بورس دیروزبا  ۲۶۷۹واحد کاهش رقم
یک میلیون و  ۴۷۰هزار واحد را ثبت کرد .شاخص
کل ب��ا معی��ار ه��م وزن نیز ب��ا  ۳۳۰۳واحد افزایش
به رقم  ۴۲۳هزار و  ۱۸۸واحد رس��ید.معامله گران
ای��ن ب��ازار دو میلی��ون معامله ب��ه ارزش  ۱۵۸هزار
و  ۳۱۱میلی��ارد ری��ال انجام دادند.س��رمایه گذاری
نف��ت و گاز و پتروش��یمی تامی��ن ،مخابرات ایران
و بانک پارس��یان نسبت به س��ایر نمادها بیشترین
تاثیر مثبت و در مقابل بانک ملت ،معدنی و صنعتی
گل گه��ر ،پاالی��ش نفت اصفه��ان و پاالیش نفت
تهران نس��بت به س��ایر نمادها بیشترین تاثیر منفی
را روی ب��ورس گذاشتند.ش��اخص کل فرابورس با
 ۹۶واحد افزایش رقم  ۱۸هزار و  ۴۶۵واحد را ثبت
ک��رد.در این ب��ازار  ۹۷۴هزار معامله به ارزش ۱۵۴
هزار و  ۶۷۹میلیارد ریال انجام ش��د.صنعتی مینو،
س��هامی ذوب آهن اصفهان ،س��رمایه گذاری مالی
س��پهر صادرات ،بانک دی ،پتروشیمی تندگویان،
بیمه کوثر و گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی
فرابورس گذاشتند.

ثبتنام در سامانه سجام،
راه دریافت سود سهام عدالت

هفت��ه آینده مجمع پنج ش��رکت س��رمایهگذاری
اس��تانی برگ��زار میش��ود و دارندگان س��هام این
ش��رکتها میتوانند در مجمع حضور یابند .به نقل
از سنا ،محمدرضا معتمد ،عضو هیات مدیره سازمان
ب��ورس و اوراق بهادار اعالم کرد که س��هامداران
سهام عدالت ،برای اینکه بتوانند سود سهام عدالت
ش��رکتهای س��رمایهپذیر را دریاف��ت کرده یا در
افزایش سرمایهها شرکت کنند یا وام را متناسب با
سهام خود دریافت کنند ،حتما باید در سایت سجام
ثبتنام کرده باش��ند تا بازار س��رمایه بتواند از این
مزایا برخوردار باشند.

کاهش اندک قیمت طال و سکه

رییس اتحادیه طال و جواهر تهران از کاهش جزیی
قیمت طال و سکه خبر داد و گفت :در پی این روند
نزول��ی ،قیمت س��که با ح��دود ۵۰۰تومان کاهش
مجددا به کانال ۱۱میلیون تومان بازگشت .ابراهیم
محمدولی در گفتوگو با اقتصادآنالین درباره روند
قیمت طال و سکه توضیح داد :طی این هفته روند
قیمت طال بیش��تر نزولی بود اما در دو روز گذش��ته
متاث��ر از رش��د ن��رخ ارز تغییر جه��ت داد و وارد فاز
افزایشی شد؛ اما مجددا قیمتها کاهش یافته است.
او ادام��ه داد :البت��ه این کاه��ش قیمت درحالی رخ
داده که بهای اونس جهانی نس��بت به روز گذش��ته
اندک��ی افزای��ش یافت��ه ،اما با توجه ب��ه اینکه روند
صعودی دالر متوقف ش��ده قیمت طال و س��که نیز
ارزان ش��ده اس��ت.به گفته محمدولی ،قیمتهای
فعلی متاثر از تغییرات نرخ ارز و اونس است و با توجه
به تعطیلی بازار ،تقاضا در این روند نقش��ی نداش��ته
است؛ امیدواریم قیمتها به یک ثبات نسبی برسد
تا با بازگشایی بازار شاهد تغییر چشمگیری در این
بخش نباشیم.

وام ازدواج  ۵۰میلیون تومان باقی ماند

در الیحه پیشنهادی بودجه سال آینده ،وام ازدواج
در مقایس��ه با امس��ال تغییری نکرده و همان ۵۰
میلیون تومان اعالم ش��ده اس��ت .به گزارش ایسنا،
هر س��اله در الیحه بودجه ش��رایط وام ازدواج نیز
اعالم میشود که برای سال آینده و در تبصره ۱۶
الیح��ه بودجه رق��م وام ازدواج  ۵۰میلیون تومان
برای هر یک از زوجین تعیین ش��ده است.براس��اس
پیش��نهاد دول��ت برای حمای��ت از ازدواج جوانان،
بان��ک مرکزی موظف اس��ت از مح��ل پسانداز و
ج��اری قرضالحس��نه نظ��ام بانکی ،تس��هیالت
قرضالحس��نه ازدواج ب��ه زوجهایی که تاریخ عقد
آنها بعد از فروردینماه سال  ۱۳۹۷است و تاکنون
وام ازدواج نگرفتهان��د با اولویت نخس��ت پرداخت
کند.براین اس��اس ،تسهیالت قرضالحسنه ازدواج
برای هر یک از زوجها در س��ال آینده  ۵۰میلیون
تومان با دوره بازپرداخت هفت س��اله و با اخذ یک
ضامن معتبر و س��فته اجرایی میش��ود.این در حالی
اس��ت که این روزها مطرح میش��ود که وام ازدواج
از  ۵۰میلیون به  ۷۰میلیون تومان در س��ال آینده
افزایش پیدا میکند اما بررسی الیحه بودجه سال
آینده بیانگر این است که احتمال این موضوع وجود
ن��دارد و احتم��اال مبلغ وام ازدواج همان  ۵۰میلیون
تومانی باقی میماند.

دولت برای بورس
برنامه ای ندارد

خــبرویـژه

یک عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با اش��اره به ضرر س��هامداران بازار س��رمایه از دولت پرس��ید :ش��ما که برای بورس هیچ برنامه ای نداش��تید چرا مردم را تش��ویق کردید که پول های
خود را به بورس بیاورند و در این وضعیت اقتصادی اندک س��رمایه خود را بر باد دهند؟به جای اینکه به مردم گزارش دهید ارز  ۴۲۰۰تومانی را چه کس��انی گرفته و چه کردند؟ اندک ارزی
که به نهاده های دامی تعلق می گرفت قطع ش��د و بازی مرغ و تخم مرغ راه افتاد.به گزارش ایس��نا،لطف اهلل س��یاهکلی افزود :اما امروز مش��کل کش��ور ما آمریکا و تحریم های غیرانس��انی آن
نیست ،بلکه مشکل کشور ما کم کاری در حوزه اقتصاد است ،خرابی اقتصاد نیز در وابستگی به بودجه نفت است.

اخبار

گروه اقتصاد کالن:آخرین الیحه بودجه دولت
دوازدهم روز گذش��ته توس��ط معاون رییس
جمهور تقدیم مجلس شورای اسالمی شد.به
گزارش اسکناس به نقل از خبرآنالین،دولت
دوازدهم آخرین الیحه بودجه خود را با سقف
 ۲۴۳۵هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کرد.
این الیحه توس��ط حسینعلی امیری ،معاونت
پارلمانی رئیس جمهور ،الیحه بودجه ۱۴۰۰
را به مجلس ارائه شد.معاون پارلمانی رئیس
جمهور با بیان اینکه الیحه بودجه مهمترین
سند مالی کشور است ،اظهار داشت :امیدواریم
دولت از اول سال  1400احکام بودجه این سال
را عملیات��ی کن��د .قانون بودجه از نظر اصالح
ساختار بودجه ویژگیهای قابل توجهای دارد
و این موضوع مورد توجه مقام معظم رهبری
بوده اس��ت.امیری گفت :وابستگی بودجه به
نفت از منظر هزینههای جاری کم شده و در
بحث نظام س�لامت نیز بودجه توجه ویژهای
به بخش کرونا و حوزه سالمت داشته است.
اقتصاد مقاومتی در تهیه الیحه امسال بسیار
پررنگ میباشد و نسبت به واحدهای تولیدی
حمایتهایی صورت گرفته و بخش مربوط به
آموزش هم مورد توجه بوده است.

واکن�ش رئی�س مجل�س ب�ه الیح�ه

پیشنهادی دولت

در شرایطی که تالش های بسیاری برای پاک
کردن نفت از بودجه صورت گرفته،همچنان
دولت نس��بت به درآمدهای احتمالی از ناحیه
فروش نفت خوش��بین اس��ت!رئیس مجلس
ش��ورای اس�لامی گفت :آنچه در نهایت باید
بهط��ور واقع��ی به آن توج��ه کنیم ،عدم اتکا
به نفت اس��ت که این مس��ئله همواره مورد
تأکید مقام معظم رهبری است چرا که اتکای
شر مطلق و تکیه بر باد است.
بودجه به نفتّ ،
ت�لاش خواهیم کرد در همین الیحه فش��ار
کسری بودجه ،بهعنوان امالمصائب اقتصادی
و خلق نقدینگی و تورم را کاهش دهیم ،این
هدف با نقش دادن بیشتر به مردم در برداشتن
موانع تولید و کس��بوکار در کش��ور و اصالح
س��اختار بودجه ،ممکن خواهد ش��د و ابداً این
موض��وع دور از ذهن نیس��ت.رئیس مجلس
ش��ورای اس�لامی تأکی��د ک��رد :در وضعیت
معیش��تی م��ردم بهخصوص اقش��ار ضعیف،
بودج��ه باید آرایش حمای��ت از محرومترین

طبق��ات را ب��ه خود بگیرد .بودجهای که بند به
بند آن با هدف حمایت از محرومان نوش��ته
نش��ده باشد ،تبعیضنامهای علیه آرمانهای
جمهوری اس�لامی اس��ت.در این ارتباط روز
گذش��ته س��خنگوی س��تاد بودجه نیز گفت:
برآورد دولت از مجموع فروش نفت در س��ال
آتی ۲.۳میلیون بش��که در روز خواهد بود که
این رقم مربوط به سهم دولت ،صندوق توسعه
ملی و شرکت نفت خواهد بود ،همچنین نرخ
ارز ۴۲۰۰تومانی در بودجه سال بعد با تغییراتی
همراه شده است .مژگان خانلو ،با اعالم اینکه
میزان فروش نفت در بودجه  1400بنا به پیش
بینی دولت  2.3میلیون بش��که در روز خواهد
بود ،گفت :این میزان فروش بر حس��ب نرخ
محاسباتی  11500تومان و فروش  40دالری
هر بشکه نفت لحاظ شده است.همچنین 2.3
میلیون بش��که نفت در روز مربوط به دولت،
صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت خواهد
بود .بر این اساس سهم دولت از فروش نفت
ح��دود  200هزار میلیارد تومان لحاظ ش��ده
است .از سوی دیگر بیش از  70هزار میلیارد
توم��ان نیز برای پیش فروش نفت در الیحه
بودجه در نظر گرفته شده است.

پیش بینی کرده اس��ت.منابع عمومی دولت
ش��امل درآمدها (مالیات و س��ایر درآمدها) با
 ۳۱۷ه��زار میلیارد توم��ان ،واگذاری دارایی
س��رمایه ای(فروش نفت و فرآورده های آن
و  ۲۲۵ )...ه��زار میلی��ارد توم��ان و واگذاری
دارایی مالی  ۲۹۸هزار میلیارد تومان اس��ت.
منابع عمومی دولت به همراه  ۸۸هزار میلیارد
تومان درآمدهای اختصاصی مجموع بودجه
عمومی با  ۹۲۹هزار میلیارد تومان را تشکیل
م��ی ده��د که با بودجه ش��رکت های دولتی
که  ۱۵۶۱هزار میلیارد تومان پیش��نهاد شده
س��قف بودجه به  ۲۴۳۵ه��زار میلیارد تومان
می رس��د.اما در بخش مصارف هزینه های
ج��اری (عمدتا حقوق و دس��تمزد)  ۶۳۷هزار
میلی��ارد تومان ،بودجه عمران��ی  ۱۰۴هزار
میلی��ارد توم��ان و تملک دارای��ی مالی ۱۰۰
ه��زار میلیارد تومان مجموع منابع عمومی را
تش��کیل می دهد که همراه با هزینه از محل
درآم��د اختصاصی مجموعه مصارف عمومی
به ۹۲۹هزار میلیارد تومان می رسد.همچنین
مص��ارف ش��رکت های دولت��ی  ۱۵۶۱هزار
میلیارد تومان پیش بینی شده است.

براساس این گزارش،کلیات بودجه سال آینده
از تراز ش��دن مناب��ع و مصارف با رقم ۲۴۳۵
هزار میلیارد تومان حکایت دارد .این در حالی
اس��ت ک��ه دولت در بخ��ش منابع  ۸۴۱هزار
میلی��ارد توم��ان منابع عموم��ی و در مجموع
 ۹۲۹ه��زار میلی��ارد توم��ان بودجه عمومی

بر اساس پیش بینی صورت گرفته در الیحه
بودجه  ۱۴۰۰دولت برنامهریزی کرده اس��ت
بتواند  ۲۴۷هزار میلیارد تومان از محل مالیات
درام��د کس��ب کند.مالیات جزئ��ی از منابع
درآمده��ای دول��ت در بخ��ش منابع عمومی
بودجه است .در الیحه بودجه سال بعد ۳۱۷
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دول�ت س�ال آین�ده  ۲۴۷ه�زار میلی�ارد

مالیات میگیرد

هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده که
بیش از  ۲۴۷هزار میلیارد تومان را درآمدهای
مالیاتی را تشکیل می دهد.این در حالی است
که در سال جاری رقم درآمدهای مالیاتی در
الیح��ه  ۱۹۵ه��زار میلیارد تومان پیش بینی
ش��ده ب��ود که در ادام��ه در مصوبه تا حدودی
افزای��ش داش��ت.پیش از این نوبخت،رئیس
س��ازمان برنامه و بودجه در اظهارات خود به
نوعی اعالم کرده بود که دولت در بودجه سال
آین��ده تمرکز ویژهای ب��ر درآمدهای مالیاتی
خواه��د داش��ت و تاکی��د کرده ب��ود موضوع
افزای��ش درآمدها از محل درآمدهای مالیاتی
و همچنین مولدس��ازی داراییها در دس��تور
کار بوده است.

درآمد نفت و فروش اموال دولتی  ۲برابر

شد

همچنین درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی
سرمایهای در بودجه سال آینده بیش از دو برابر
رشد داشته و به  ۲۲۵هزار میلیارد تومان رسیده
اس��ت.واگذاری داراییهای سرمایهای که از
ف��روش نفت و ف��رآورده های آن و همچنین
ف��روش و واگ��ذاری ام��وال و امالک دولت
تشکیل می شود ،در الیحه بودجه سال آینده
 ۲۲۵هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
ای��ن منبع درآمدی که جزئی از منابع عمومی
 ۸۴۱هزار میلیاردی دولت در سال  ۱۴۰۰است
در سال جاری ۱۰۷هزار میلیارد تومان بوده و
اکنون با رشد  ۱۱۸هزار میلیارد تومانی مواجه
است.امس��ال از رقم  ۱۰۷هزار میلیارد تومان
حدود  ۵۰هزار میلیارد تومان مربوط به فروش
نفت و فراورده های آن و مابقی به فروش اموال
و امالک دولت اختصاص داشت که این رقم
برای سال آینده افزایش قابل توجهی داشته و
به نظر میرسد عمده این رشد به همان فروش
و واگ��ذاری و ی��ا تبدیل دارایی های دولت بر
میگردد ،هر چند که رئیس جمهور اعالم کرده
در س��ال آینده نس��بت به سال جاری فروش
نفت بیشتر خواهد بود.پیش از این اعالم شده
ب��ود ک��ه دولت در رابطه ب��ا درآمدهای نفتی
فروش هر بش��که با  ۴۰دالر و مبنای دالری
تبدیل به ریال نیز پیش از این  ۱۱هزار تومان
را پیشبینی کرده است.برای امسال متوسط
قیم��ت فروش نفت حدود ۵۰دالر و نرخ دالر
 ۴۲۰۰تومان تعیین شده است.

پیش بینی اکونومیست از رشد اقتصاد ایران در۱۴۰۰

گروه اقتصاد کالن:واحد اطالعات اکونومیست با پیش بینی نرخ تورم
 ۳۲درصدی ایران در سال آینده نوشت :با کاهش تحریم آمریکا بر
صادرات نفت ایران در پی از س��رگیری مذاکرات هس��ته ای ،احتماال
رشد اقتصادی ایران در سال  )۲۳-۲۰۲۲( ۱۴۰۱به رقم قابل توجهی
خواهد رسید .واحد اطالعات اکونومیست پیشبینی میکند نرخ تورم
ایران که در سال  2020به  28.8درصد رسید ،در سال  2021با اتخاذ
سیاس��ت پولی س��هلگیرانه توسط دولت و تداوم ضعف پول ملی به
 32.7درص��د افزای��ش یابد.اکونومیس��ت این پیشبینی را در آخرین
بهروزرس��انی گزارش ریس��ک کشوری ایران که چشمانداز پنجساله
اقتصاد ایران را بررس��ی میکند مطرح کرده اس��ت.به گزارش رادار

ادامه از صفحه یک


اقتصاد ،اکونومیست در پایان نوشته است:انتظار داریم صادرات نفت
ایران در س��ال  1400تا حدود  50درصد افزایش یابد و به  440هزار
بش��که در روز برس��د .اما این رقم همچنان بس��یار کمتر از صادرات
روزانه  2.4میلیون بش��که ای نفت ایران در س��ال  2017خواهد بود.
صادرات غیرنفتی نیز در نتیجه بهبود تقاضای منطقه باال خواهد رفت.
از سوی دیگر با خروج اقتصاد از رکود سه ساله ،واردات نیز افزایش
می یابد .در نتیجه ،تراز تجاری کشور برای دومین سال متوالی منفی
خواهد شد که پدیده غیرمعمولی برای ایران است .تراز تجاری ایران
در س��ال های  1401تا  1404دوباره مثبت خواهد شد.رش��د و رونق
تجارت کاالها با رشد بخش خدمات همراه خواهد شد .در حالی که

از پرداخت اعتبارات کافی برای رونق دادن به گردشگری خودداری
می شود ،نگرانی از شیوع کرونا همچنان ادامه دارد و محیط بیرونی
و داخلی پر تنش باقی می ماند ،کسری بخش خدمات افزایش خواهد
یافت .این کسری با افزایش درآمدهای اولیه و نقل و انتقاالت ،هرچند
اندک ولی تا حدودی جبران می شود .به طور کلی ما پیش بینی می
کنیم ایران با کسری معادل  0.4درصد تولید ناخالص داخلی در تراز
حساب جاری خود در سال  1400مواجه شود .با بهبود شرایط اقتصادی
و افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی ،انتظار داریم تراز حس��اب های
جاری مثبت ش��ود و طی س��ال های  1401تا  1404به طور متوس��ط
معادل  1.4درصد تولید ناخالص داخلی در سال باشد.

ش��رکت “ ِدبِنهامس” که مالک یکی از بزرگترین و
قدیمی ترین برند فروشگاه های زنجیره ای انگلیس
با بیش از دو قرن س��ابقه اس��ت اعالم وشکستگی
ک��رد .ب��ه نقل از راش��اتوی ،فروش��گاه زنجیره ای
“ ِدبِنهام��س” ک��ه یکی از بزرگترین و قدیمی ترین
فروشگاه های زنجیره ای با بیش از دو قرن سابقه
اس��ت ،پ��س از بی نتیجه مان��دن مذاکرات درباره
تواف��ق نجات ،احتما ًال قربانی بحران کرونا خواهد
شد و شغل  12هزار نفر در معرض خطر قرار خواهد
گرفت.ای��ن خ��رده فروش که در م��اه آوریل برای
دومین بار در طول یک س��ال اعالم ورشکس��تگی
کرد و خواستار حمایت از سوی طلبکاران شد ،روز
س��ه ش��نبه اعالم کرد که قصد دارد “انحالل این
فروش��گاه در انگلیس را آغاز کند.این شرکت هنوز
به دنبال خریداران برای همه یا بخش��ی از تجارت
خود می باشد اما اگر پیشنهادی ارائه نشود احتما ًال
س��ال آینده تمام  124فروش��گاه خود در انگلیس را
تعطیل می کند و  12000ش��غل را در حالت تعلیق
باقی می گذارد .جف رولی ،یکی از مدیران شرکت
مش��اوره کس��ب و کار اف آر پی ،در بیانیه ای گفت:
ب��ا توج��ه به اینکه فضای اقتصادی بس��یار چالش
برانگی��ز بوده و صنعت خرده فروش��ی انگلیس نیز
از آین��ده خ��ود مطمئن نیس��ت ،نمی توان به توافق
عملی رسید.

آلمان به دنبال دور زدن
تحریم آمریکا علیه روسیه

منابع آگاه میگویند :آلمان ممکن است یک صندوق
خاص برای دور زدن تحریمهای آمریکا علیه خط
لول��ه انتق��ال گاز روس��یه به آلمان موس��وم به نورد
اس��تریم  2ایجاد کند.به نقل از راش��اتودی ،روزنامه
بیل��د تبلوی��د آلمان در این ب��اره گزارش داد :آلمان
ای��ن صن��دوق را با هدف مقابله با مش��کل تغییرات
هوایی ایجاد خواهد کرد و ممکن است پروژه نورد
استریم  2را به عنوان مهمترین پروژه برای حفاظت
از محیط زیست در نظر بگیرد.این گزارش میافزاید
که مقامات دولتی آلمان در ایالت نکلن بورگ در حال
بررسی این طرح هستند .در قالب این برنامه دولت
آلمان یک موسس��ه ایجاد خواهد کرد که خدمات
و تولیدات آن فقط برای تکمیل س��اخت خط لوله
نورد اس��تریم  2مورد اس��تفاده قرار خواهد گرفت.
این صندوق همچنین به ش��رکتهای آلمانی این
امکان را میدهد تا خدمات خود را در اختیار طرف
روس��ی در تکمیل این پروژه قرار دهند.از نظر فنی
در قال��ب این طرح ش��رکتهای آلمانی به صورت
مس��تقیم در پروژه نورد اس��تریم  2حضور نخواهند
داش��ت و به همین خاطر در معرض تحریم آمریکا
قرار نخواهند گرفت.

رشد  ۴۰درصدی اقتصاد کانادا
در سه ماهه سوم ۲۰۲۰

اداره آمار کانادا اعالم کرد که این کشور در سه ماهه
س��وم س��ال جاری میالدی شاهد رشد اقتصادی با
سرعت  40.5درصدی نسبت به سال گذشته بود.به
نقل از شینهوا،این اداره دلیل جهش مجدد اقتصاد
کانادا را کم شدن محدودیت های کرونایی دانست.
کاهش این محدودیت ها امکان بازگشایی کسب و
کارها را در پی کاهش موارد ابتال به ویروس کرونا
و بیماری کووید_ 19فراهم کرده است.این کشور
پس از افزایش  0.9درصدی تولید ناخالص داخلی
خود در ماه آگوست ،شاهد رشد  0.8درصدی در ماه
سپتامبر بود.این پنجمین ماه متوالی است که تولید
ناخالص داخلی کانادا افزایش یافت و بیشترین افت
فعالیت اقتصادی این کش��ور در ماه های مارس و
آوریل را جبران می کند.

هر اونس طال  ۱۸۰۸دالر شد

افزایشریسکسرمایهگذاریباناهماهنگیمجلسودولت

...همانط��ور ک��ه کاهش تنشها ب��ا به روی کار
آمدن بایدن بر روی بازار س��رمایه و ارز اثرگذار
بود متقابال انتظار میرود که این تصمیمات هم
اث��رات معکوس بر روی بازارها داش��ته باش��ند.
برآوردهای کارشناس��ی و ارزیابیهای تکنیکال
نش��ان میدهد که دامنه نوس��ان نرخ ارز بین 23
تا  27هزار تومان برای هر دالر است و این یک
مح��دوده منطق��ی برای قیم��ت دالر با توجه به
ش��رایط حال حاضر محس��وب میشود بنابراین
نباید انتظار داش��ته باش��یم که بازار همواره رشد
داش��ته باش��د و بدون نوس��ان صعود شاخص را
ببینیم.حتی اگر بازنگری در پروتکلهای الحاقی

به تایید شورای نگهبان برسد این گونه تصمیمات
موضوع دور از انتظاری در کشور ما نیست چراکه
پذیرفتهایم س��اختار اقتصاد ایران چه در عرصه
بین الملل و چه در داخل با این تنشها تنیده شده
که ناخودآگاه به اقتصاد کش��ور تحمیل میشود.
یک��ی از مهمترین درخواس��ت فعاالن اقتصادی
این اس��ت که هر مرجعی قبل از تصمیمگیری و
اجرای آن در راستای درک منافع ملی تمام جوانب
را در نظ��ر بگیرن��د و پیش بین��ی کند تبعات این
تصمیم تا چه اندازه در سایر بخشها قابل سرایت
است.بازار سرمایه حساسترین بازاری است که
به س��رعت نس��بت به تصمیمات واکنش نشان
میدهد؛موضوع مهم ناهماهنگی بین مجلس و

دولت است که ریسک سرمایهگذاری را افزایش
میدهد .میبینیم که سخنگوی دولت پس از این
تصمیم مجلس اظهاراتی داش��ته که حکایت از
ع��دم هماهنگ��ی مجلس و دولت را بیان میکند
که اثر این موضوع بیش��تر از تصمیمی اس��ت که
مجلس گرفته است.بسیاریها انتظار این واکنش
از مجلس را داشتند اما موضوع ناهماهنگی بین
مجل��س و دولت اس��ت دولت ی��ا باید مجلس را
همراه��ی میکرد یا اینک��ه مخالف آن صحبت
نمیک��رد ای��ن اختالف نظر بین مجلس و دولت
اث��رات این گونه تصمیمات را تش��دید میکند و
ریسک را برای افراد باال میبرد.به طور قطع آثار
این تصمیم مجلس کوتاهمدت و گذرا است؛همان

تاثیرمصوبهمجلسبرآیندهصادراتنفت
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غول خرده فروشی انگلیس
اعالم ورشکستگی کرد

...با بزرگنمایی پرونده ایران را به شورای امنیت بردند که هیچ نتیجهای
برای منافع ملی نداشت.ما نیز از اینکه به تعهدات برجام عمل نشده
ناخرسندیم اما نباید کاری کنیم که از چاله به چاه بیفتیم .اگر جوانب

را در نظر نگیریم منجر به تشدید اختالف در برنامه هستهای میشود
که به ضرر نظام ،دولت و مردم اس��ت و باید هزینه بیش��تری بدهیم.
ارجاع پرونده هستهای به شورای امنیت باعث شد خرید نفت از ایران
تحریم شود ضمن اینکه خروج امریکا از برجام و تحریمهای یکجانبه

ط��ور ک��ه اثرات کاهش تنشها ب��ا به روی کار
آم��دن بایدن کوتاهمدت بود این تصمیم مجلس
هم آثار بلندمدتی در بورس نخواهد داش��ت.طی
س��ه دهه گذشته س��اختار اقتصادی ایران با این
تنشها و نامالیمتها عجین شده است بنابراین
این تصمیمات به جز ش��وک گذرا تبعات عمقی
نخواهد داش��ت اما متاسفانه روند نشان میدهد
که این نامالیمتها مرتبا در حال تش��دید است.
بازنگ��ری در پروتکله��ای الحاقی و یا افزایش
ظریفت تحقیقات هس��تهای نشان از آن دارد که
ای��ن تنشه��ا ادامهدار خواهد بود بنابراین انتظار
کاهش ریسک آنی دور از واقعیت است و معتقدم
تحلیل درستی از شرایط حال حاضر نیست.

مش��کالتی را بوجودآورد.اکنون که این فرصت احتمالی وجود دارد
ک��ه امری��کا ب��ه برجام برگردد بهتر بود که صبر میکردیم تا ش��اید با
دیپلماسی مسائلمان را حل کنیم .با این اقدامات سدهای بیشتری
بر سر صادرات نفت قرار میگیرد و فضا سختتر میشود.

قیمت هر اونس طال با  0.36درصد کاهش به 1808
دالر و  74سنت رسید .روز قبل آن قیمت طال شاهد
جهش بیش از  2درصدی بود که بیشترین رشد در
طی حدود یک ماه گذش��ته بود .قیمت فلز زرد در
معامالت آتی امروز برای تحویل در ماه فوریه نیز با
 0.32درصد کاهش به  1813دالر و  10سنت رسید.
به نقل از رویترز،اس��تفن اینز تحلیلگر بازار طال در
موسسه آکسی تریدر گفت« :هنوز سرنوشت بسته
محرک مالی چندان مش��خص نیس��ت و با توجه به
اینک��ه حجم این بس��ته چن��دان قابل توجه به نظر
نمی رسد ،خیلی نمی تواند رشد قابل توجهی را در
بازار طال به همراه داشته باشد».وی افزود ،هرچند
مذاکرات گامی در مس��یر درس��ت به شمار می رود
و س��یگنال های موجود نش��ان می دهد که احتماال
همکاری های بیشتری در راه خواهد بود ،اما تالش
ها برای تحریک اقتصاد بسیار پایین تر از آن چیزی
است که بازار انتظارش را دارد.

