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وابستگی ما به نفت خالصی ندارد!

دالالن به بازار مجازی خودرو
بازگشتند
قیمتهای اعالمی    غیرواقعی است

رئیــس کانــون عالــی انجمنهــای صنفــی کارگــران
معتقــد اســت کاهــش وابســتگی بــه نفــت زمانــی
اتفــاق میافتــد کــه منابــع و تســهیالت بانکــی بــه
ســمت بخشهــای تولیــدی بــرود و مــردم رغبــت
کننــد کاالی بــا کیفیــت ایرانــی را بخرنــد.
ابوالفضــل فتــح الهــی در گفتوگــو بــا ایســنا،
اظهــار کــرد :از چنــد ســال گذشــته بحــث کاهــش
وابســتگی بــه نفــت مطــرح شــده و حتــی دورنمــای
بـه دنبـال بازگشـت قیمتهـا بـه آگهیهـای خریـد
و فـروش خـودرو در سـایتهای اینترنتـی ،رئیـس
اتحادیـه نمایشـگاهداران و فروشـندگان خـودرو تهران
از بازگشـت دوبـاره دالالن بـه ایـن فضـا خبـر داد .وی
تاکیـد میکنـد کـه قیمتهـای فعلـی درج شـده در این
سـایتها غیرواقعـی اسـت.
سـعید موتمنـی در گفتوگـو بـا ایسـنا ،اظهـار کـرد :از
روز سه شـنبه کـه قیمتهـا دوبـاره در آگهیهـای خرید
و فـروش خـودرو در فضـای مجـازی درج شـد ،دوبـاره
شـاهد اعلام قیمتهـای غیرواقعـی و بـاال در آگهیهـا
هستیم .
وی بـا بیـان اینکـه دالالن خـودرو دوبـاره بـه فضـای
مجـازی بازگشـتهاند ،خاطرنشـان کـرد :قاطعانـه
می    گویـم کـه بـرای قیمتهایـی کـه هماکنـون در این
سـایتها بـرای خودروهـا اعلام میشـود ،مشـتری
وجـود نـدارد و در عمـل هیچ معاملـهای با ایـن قیمتها
صـورت نمیگیـرد.
رئیـس اتحادیـه نمایشـگاهداران و فروشـندگان خودرو
تهـران ادامـه داد :ما لیسـت قیمتـی خودروهـای داخلی
را بـه ایـن سـایتها اعلام کردیـم امـا مشـکل ایـن
اسـت کـه نظارتی بـر قیمتهـای درج شـده در آگهیها
ً
عملا همچـون گذشـته قیمتهـای غیرواقعی
نداریـم و
و بـاال درج میشـود.
وی خاطرنشـان کـرد :وقتی تعـدادی دالل و سـودجو به
طـور دسـتهجمعی قیمـت غیرواقعی را بـرای یک خودرو
در فضـای مجـازی اعلام میکننـد قیمتسـازی اتفاق
افتـاده و افـراد عادی نیز بـرای فروش خـودروی خود از
ایـن قیمتهـا تبعیـت میکننـد .در این شـرایط توصیه
مـا ایـن اسـت کـه بـه طـور کلـی قیمـت از آگهیهای
خریـد و فـروش خـودرو در سـایتهای اینترنتـی
حـذف شـود تـا به طـور ریشـهای امـکان قیمتسـازی
دسـتهجمعی دالالن از بیـن بـرود.
بـه گـزارش ایسـنا ،حـدود دو هفتـه پیش رئیـس مرکز
مبـارزه بـا جرایـم ملی و سـازمان یافتـه پلیس فتـا ناجا
بـا اشـاره بـه قیمتسـازی کاذب در بـازار خـودرو و
املاک در فضـای مجـازی ،از برخـورد جـدی بـا دالالن
ایـن حـوزه خبـر داد و اعلام کرد کـه حـذف قیمتهای
بـازار خـودرو و مسـکن بـه مدیران سـایتهای واسـط
ابالغ شـده اسـت.
بـه دنبـال آن جلسـاتی بیـن مسـؤوالن مرتبـط بـرای
بررسـی راهکارهـای مقابلـه با دالالن در فضـای مجازی
برگـزار و بـه دنبـال آن هفتـه گذشـته رضا الفت نسـب،
عضـو هیـأت مدیـره و سـخنگوی اتحادیـه کشـوری
کسـب و کارهـای مجـازی ،از بازگشـت قیمتهـا بـه
سـایتهای خریـد و فـروش اینترنتـی با شـرایط جدید
خبـر داد.
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گیــرد و بــه مــوازات رونــق تولیــد ،صــادرات کشــور
هــم رشــد قابــل توجهــی داشــته باشــد.
رئیــس کانــون عالــی انجمنهــای صنفــی
کارگــران بــا بیــان اینکــه تولیــد و صــادرات
وابســته بــه یکدیگرنــد ،گفــت :اگــر تولیــد در
داخــل رونــق بگیــرد بــه توســعه صــادرات کشــور
کمــک میکنــد .مــا بــا تولیــد محصــوالت کیفــی
در بازارهــای جهانــی رقابتپذیــر میشــویم و

آن در چشــم انــداز  ۱۴۰۴هــم پیشبینــی شــده
اســت ولــی ســرمایهگذاریهای درســت و منطقــی
در حوزههــای تولیــد ،صنعــت و کشــاورزی از
طریــق بخــش داخلــی و خارجــی اتفــاق نیفتــاده
اســت ،لــذا ایــدهآل اســت کــه انتظــار داشــته باشــیم
امــروز از وابســتگی بــه نفــت خــاص شــویم.
بــه اعتقــاد وی ،وابســتگی مــا بــه درآمدهــای نفتــی
کــم نمیشــود مگــر آنکــه ســرمایهگذاری مناســب
و اصولــی در بخشــهای تولیــدی کشــور صــورت

همتی:

توســعه صــادرات غیرنفتــی گام مؤثــری در کاهــش
وابســتگی بــه نفــت خواهــد بــود.
فتــح الهــی تصریــح کــرد :علیرغــم ظرفیتهــای
باالیــی کــه در حــوزه صــادرات داریــم امــا بــه دلیــل
عــدم برنامهریــزی و اهمیــت و توجــه الزم بــه ایــن
بخــش از اقتصــادی ،نتوانســتیم در ایــن بخــش
هــم قــوی ظاهــر شــویم درحالــی کــه بســیاری
از کشــورها صــادرات محورنــد و اقتصــاد خــود را
بــر پایــه صــادرات کاال و حتــی صــدور خدمــات

نرخ  های فعلی ارز پایدار نیست

رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت :نرخهــای
فعلــی ارز پایــدار نیســت و هــر لحظــه ممکــن
اســت تغییــر کنــد؛ بنابــر ایــن بهتــر اســت مــردم
عــادی در بــازار ارز ســرمایهگذاری نکننــد.
«عبدالناصــر همتــی» روز چهارشــنبه در حاشــیه
نشســت هیــات دولــت در بــاره نــرخ ارز بــه
خبرنــگاران گفــت :ایــن نــرخ تابــع متغیرهــای
اقتصــادی و سیاســی اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه متغیرهــای اقتصــادی
و ذخایــر ارزی کامــا اشــراف داریــم ،گفــت:
وضعمــان از نظــر ذخیــر اســکناس بســیار خــوب
اســت ،امــا متغیرهــای سیاســی روی نــرخ ارز
تاثیرگــذار اســت کــه مبنــای اقتصــادی نــدارد.

وزیر ارتباطات خبر داد

طراحی ابزارهایی برای ارزیابی اخبار فضای مجازی

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا تاکیــد بــر ســنجش اخبــار در
فضــای مجــازی گفــت :بایــد ابزارهایــی در اختیــار مــردم قــرار گیــرد
تــا قــدرت آنهــا بــرای ســنجش و ارزیابــی اخبــار افزایــش یابــد؛ بــرای
تحقــق ایــن مهــم بایــد مجموعههایــی بــرای بررســی و صحــت اخبــار
شــکل گیرنــد و بــه مــردم گــزارش دهنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدجــواد آذری جهرمــی ،در بــاره شــایعات
در فضــای مجــازی ،گفــت :ترویــج شــایعه و اخبــار دروغ یکــی از
آفتهــای نظــام انتقــال ســینه بــه ســینه و فضــای مجــازی اســت،
در دیــن مــا نیــز علمــا بــرای تشــخیص ســره یــا ناســره بــودن روایــات
از مجموعــه علــوم ماننــد علــم رجــال ،علــم انســاب و علــم کالم اســتفاده میکردنــد ،بــا اســتفاده از ایــن
روش فــرد موثــق و غیرموثــق شناســایی میشــود کــه مجموعــه ایــن بســتر در دنیــای امــروز را ســواد
رســانهای میگوینــد .اگرچــه کــم فروشــی اینترنــت توســط برخــی اپراتورهــا اتفــاق ناگــواری اســت امــا مــا
بــدون لکنــت زبــان ایــن موضــوع را بــا مــردم در میــان گذاشــتیم .ایــن موضــوع میتوانســت شــایعههایی
بســیاری ایجــاد کنــد.
وی افــزود :زمانــی کــه مــا ســینه بــه ســینه شــدن اخبــار را پذیرفتیــم ،زمانــی کــه شــبکه اجتماعــی را بــه
عنــوان مرجــع خبــری پذیرفتیــم ،چنیــن ظرفیتهایــی را در آن ایجــاد کنیــم .در پژوهشــگاههای وزارت
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــرای کمــک بــه ســواد رســانهای ،ســامانهای در حــال طراحــی اســت کــه
ایــن ســامانه بتوانــد صحــت و راســتی اخبــار را ارزیابــی کنــد و مشــخص کنــد آیــا منبــع ایــن خبــر موثــق
اســت؟
ضرورت طراحی ابزارهایی برای سنجش و ارزیابی اخبار فضای مجازی
وی بــا اشــاره بــه راهــکار مقابلــه بــا شــایعهها ،اظهــار کــرد :بایــد ابزارهایــی در اختیــار مــردم قــرار
گیــرد کــه قــدرت آنهــا بــرای ســنجش و ارزیابــی اخبــار افزایــش یابــد ،بــرای تحقــق ایــن مهــم بایــد
مجموعههایــی شــکل گیــرد کــه اخبــار را بررســی و صحــت آنهــا را بــه مــردم گــزارش دهنــد.
بنــا بــر اعــام ســایت خانــه ملــت ،وزیــر ارتباطــات ،بــا اشــاره بــه راهــکار الزم بــرای مقابلــه بــا شــایعههای
مربــوط بــه عملکــرد نظــام ،حاکمیــت و دولــت در عرصــه کاری ،خاطرنشــان کــرد :بهتریــن شــیوه ایــن
اســت کــه مــا فعاالنــه برخــورد کنیــم؛ یعنــی اگــر قــرار اســت اتفاقــی رخ دهــد ،نگذاریــم دیگــران ابتــدا
مســائل را بازگــو کننــد بلکــه خودمــان بــا صداقــت و درســتی مطالــب را بــا مــردم در میــان بگذاریــم.
سکوتهای بیجا به بازار شایعات دامن میزند
آذری جهرمــی ،ادامــه داد :اگرچــه کــم فروشــی اینترنــت توســط برخــی اپراتورهــا اتفــاق ناگــواری اســت
امــا ایــن موضــوع را بــا مــردم در میــان گذاشــتیم .ایــن موضــوع میتوانســت شــایعههایی بســیاری ایجــاد
کنــد .در برخــی مــوارد ســکوتهای بیجــا باعــث دامــن زدن بــه شــایعات میشــود.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ،در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آخریــن شــایعهای کــه در بــاره خودتان
شــنید چــه بــوده اســت ،گفــت :هــر روز شــایعه وجــود دارد و اولــی و آخــری نــدارد.

اجرای رمز دوم یکبار مصرف به تعویق افتاد

اجــرای طــرح رمــز دوم یکبــار مصــرف کــه قــرار بــود از ابتــدای خردادمــاه ســال جــاری اجرایــی شــود،
بــرای مدتــی بــه تعویــق افتــاد.
بــه گــزارش ایســنا ،بانــک مرکــزی از ســال گذشــته بــا ابــاغ بخشــنامهای بــه بانکهــا خبــر از اجــرای
طــرح رمــز دوم یکبــار مصــرف از خــرداد مــاه ســال جــاری داد و بانکهــا را ملــزم کــرد تــا زیرســاختهای
الزم بــرای اجــرای کامــل ایــن طــرح و ابطــال رمزهــای دوم ایســتا را فراهــم کننــد.
امــا پیگیریهــای خبرنــگار ایســنا حاکــی از آن اســت کــه اجــرای ایــن طــرح بــرای مدتــی بــه تعویــق
افتــاده و ممکــن اســت روش آن نیــز تغییــر کنــد .بــر اســاس آنچــه بانــک مرکــزی در نظــر داشــت ،قــرار
بــود رمزهــای دوم یکبــار مصــرف از طریــق اپلیکیش ـنهای بانکــی در اختیــار مــردم قــرار گیــرد امــا بــا
توجــه بــه مشــکالتی کــه بــرای اپلیکیش ـنهای گوش ـیهای اپــل در ایــران اتفــاق افتــاد ،ممکــن اســت
مشــکالتی در زمینــه اجــرای ایــن طــرح بــه وجــود آیــد.
بــه ایــن ترتیــب نظــام بانکــی کشــور بــر آن شــده تــا روش جایگزینــی را بــه جــای اپلیکیشـنهای بانکــی
بیابــد کــه بــه نظــر میرســد در دســترسترین گزینــه در حــال حاضــر اســتفاده از پیامــک اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه حــدود  ۷۰درصــد از مشــتریان نظــام بانکــی شــماره تلفــن همــراه خــود را
بــه صــورت درســت در اطالعــات هویتــی خــود در بانکهــا ثبــت نکردهانــد ،بنابرایــن بــه نظــر میرســد
تأخیــر بــه وجــود آمــده در اجــرای ایــن طــرح بــرای ســاماندهی شــمارههای تلفــن همــراه مشــتریان
باشد.
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فنــی و مهندســی قــرار دادهانــد.
بــه گفتــه ایــن مقــام ارشــد کارگــری ،تســهیالت
بانکهــا بــه جــای آنکــه وارد مســتغالت و
بازارهــای واســطهگری و داللــی شــود بایــد در
بخشهــای تولیــدی هزینــه شــود و منابــع بانکــی
بــا ســهولت بیشــتری در اختیــار بخشهــای
صنعــت و کشــاورزی قــرار گیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه در اقتصــاد تــک محصولــی
رشــد و توســعه هرگــز اتفــاق نمیافتــد ،افــزود:
وقتــی توانســتیم ذهنیتــی را کــه نســبت بــه خریــد
کاالی ایرانــی در ذهــن مــردم نقــش بســته تغییــر
دهیــم و مــردم را بــه خریــد و مصــرف کاالی داخلی
بــا کیفیــت ترغیــب کنیــم اقتصــاد مــا بــه جــای
درآمدهــای نفتــی متکــی بــه تولیــد داخــل خواهــد
بــود و بــه رشــد اقتصــادی دســت خواهیــم یافــت.
رئیــس کانــون عالــی انجمنهــای صنفــی
کارگــران عوامــل مختلفــی را زمینهســاز رکــود
کارخانههــا دانســت و رقابتپذیــر نبــودن
تولیــد ،نبــود نقدینگــی ،عــدم تأمیــن مــواد اولیــه
و واردات بــی رویــه را از جملــه ایــن عوامــل
برشمرد.
بــه گــزارش ایســنا ،در ســالهای اخیــر بســیاری از
کارشناســان و فعــاالن اقتصــادی ،نســبت بــه رشــد
منفــی اقتصــاد ناشــی از وابســتگی بــه صــادرات
نفتــی هشــدار دادهانــد .در چشــم انــداز  ۱۴۰۴و
بخشهــای مختلــف اقتصــاد مقاومتــی بارهــا
بــر لــزوم توجــه جــدی بــر صــادرات غیرنفتــی
تاکیــد شــده و راه خــروج از اقتصــاد تــک محصولــی،
اتــکا بــه تولیــد داخــل و صــادرات غیرنفتــی عنــوان
شــده اســت.
بــه گفتــه همتــی از ایــن پــس پیگیــری امــور بــازار
متشــکل ارزی بــه عهــده شــرکت اســت و بانــک
بــه آن ورودی نمیکنــد.

همتــی بــا بیــان اینکــه مــردم نبایــد تابــع
متغیرهــای سیاســی باشــند ،اظهــار داشــت :ایــن
نرخهــا نــرخ پایــدار نیســت و هــر لحظــه ممکــن
اســت تغییــر کنــد و بهتــر اســت مــردم عــادی در
بــازار ارز ســرمایهگذاری نکننــد.
وی گفــت« :مــننمیتوانــم بگویــم نــرخ ارز در
آینــده چــه خواهــد شــد ولــی قطعــا ایــن نرخهــا
ارزش ذاتــی پــول مــا نیســت».
رئیــس کل بانــک مرکــزی در بــاره وضعیــت بــازار
متشــکل ارزی نیــز گفــت :آنچــه بــه عهــده بانــک
مرکــزی بــوده انجــام و ابــاغ شــده اســت؛ اخیــرا
شــنیده ام یــک شــرکت بــرای بــازار متشــکل ارزی
تشــکیل و مدیــر آن تعییــن شــده اســت.

معاون امور صنایع وزارت صنعت خبر داد:

ایجاد بازار  ۵میلیارد دالری برای تولیدکنندگان داخلی
با ممنوعیت واردات

معــاون امــور صنایــع وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه ممنوعیــت
واردات  ۱۳۹۰قلــم کاال در ســال گذشــته
گفــت :در ســال گذشــته بــا ممنوعیــت
واردات  ۱۳۹۰قلــم کاال ،بالــغ بــر ۵
میلیــارد دالر بــازار بــرای محصــوالت
داخلــی مشــابه ایــن کاالهــا در کشــور
ایجــاد شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،فرشــاد مقیمــی    در
جلســه کارگــروه ســتاد تســهیل و رفــع
موانــع تولیــد اســتان ســمنان در بخشــداری
ایوانکــی شهرســتان گرمســار گفــت :در
ســال جــاری نیــز ایــن میــزان ممنوعیــت بــه  ۱۵۳۰قلــم افزایــش خواهــد یافــت.
وی افــزود :بــا توجــه بــه شــعار ســال کــه توســط مقــام معظــم رهبــری تعییــن گردیــد ،موضــوع ســاخت و
تولیــد داخــل یکــی از مــوارد محــوری اســت کــه در سیاسـتها و برنامههــای وزارت صمــت قــرار گرفتــه
اســت ،صاحبــان صنایــع نیــاز اســت تــا بــه موضــوع بومی    ســازی و تولیــد داخلــی و قطــع وابســتگی بــه
خــارج از کشــور توجــه جــدی داشــته باشــند.
معــاون امــور صنایــع وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت اضافــه کــرد :نیــاز اســت تــا مجموعــه
نیازمندیهایــی کــه مــا در آن حــوزه وابســتگی بــه خــارج از کشــور داریــم و البتــه تــوان تولیــد آن
در داخــل کشــور وجــود دارد ،طــی نمایشــگاهی بــرای صاحبــان صنایــع و ســرمایهگذاران بــه نمایــش
گذاشــته شــود و مجموعــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت نیــز از حضــور ســرمایهگذاران در ایــن عرصــه
و قطــع وابســتگی بــه خــارج از کشــور بــه صــورت ویــژه حمایــت خواهــد کــرد.
مقیمی    ادامــه داد :تأمیــن مــواد اولیــه در دو بخــش مــورد توجــه اســت ،بخــش مــواد اولیــه وارداتــی و
مــواد اولیــه داخلــی کــه بخــش واردات آن نیــاز بــه تأمیــن ارز دارد و طــی کمیت ـهای کــه توســط ایــن
وزارتخانــه بــا حضــور بانــک مرکــزی تشــکیل شــده اســت ،همــه هفتــه طــی جلسـهای مشــکالت ارزی
واحدهــای صنعتــی و تخصیــص ارز انجــام میشــود کــه نیــاز اســت تــا مشــکالت ارزی واحدهــای
صنعتــی و تولیــدی اســتان احصــاء و بــه ایــن کمیتــه ارســال شــود.
وی از تشــکیل کمیتــه مشــترک رفــع موانــع و مشــکالت گمرکــی خبــر داد و گفــت :ایــن وزارتخانــه
بــرای رفــع موانــع و مشــکالتی کــه در حــوزه گمــرک وجــود دارد کمیتــه مشــترکی بــا مجموعــه گمــرک
تشــکیل داده اســت و مشــکالت و موانــع صاحبــان صنایــع در ایــن حــوزه نیــز بررســی و رســیدگی خواهــد
شــد.
معــاون امــور صنایــع وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت تصریــح کــرد :بــا تصمیــم ســتاد ملــی تســهیل و
رفــع موانــع تولیــد ،برخــی قوانیــن و مقــررات بــر اســاس شــرایط اقتصــادی حــال حاضــر کشــور و بــرای
رونــق تولیــد و بهبــود مســیر توســعه صنایــع ،بازبینــی و اصــاح شــدند.
مقیمی    خاطرنشــان کــرد :ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد بایــد بــه واحدهایــی کــه در شــرایط امــروز
بــه صــورت مطلــوب فعالیــت دارنــد نیــز توجــه ویــژه داشــته و مشــکالت و موانــع ایــن واحدهــا کــه
شــرایط مناســب داشــته و توســعه صــادرات را در دســتور کار خــود قــرار دادهانــد ،رســیدگی و برطــرف
شــود.
وی اظهــار کــرد :در ســال  ۱۳۹۷بــه یکبــاره تقاضــا بــرای برخــی مــواد پتروشــیمی    در کشــور افزایــش
یافــت بــه طــوری کــه  ۵میلیــون ُتــن تقاضــا در ایــن حــوزه ،بــه  ۱۰میلیــون ُتــن افزایــش یافــت کــه اگــر
خروجــی ایــن مــواد اولیــه در خروجــی کارخانجــات نیــز مشــهود باشــد مشــکلی را بــه همــراه نخواهــد
داشــت ،امــا کمبــود تولیــدات کارخانجــات علــی رغــم افزایــش دریافــت مــواد اولیــه ،مباحــث و مشــکالتی
را بوجــود آورد.
معــاون امــور صنایــع وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت اذعــان کــرد :نیــاز اســت تــا واحدهــا نیــز بــرای
تســهیل در امــور خــود و جلوگیــری از بــروز مشــکالت در ایــن حــوزه ،بــه موضــوع خوداظهــاری تولیــد
توجــه جــدی داشــته باشــند و بــا اجــرای ایــن مهــم بــه صــورت شــفاف و دقیــق ،قطعـ ًا از ســهمیه مــواد
اولیــه ایــن واحدهــا نیــز کــم نخواهــد شــد.

سود حرفهایها وسط خرید و فروشهای دستهجمعی!
بــورس تهــران روزهــای خاصــی را پشــت ســر
میگــذارد ،ایــن بــازار در ایــن روزهــا آنقــدر
غیــر تحلیلــی کار میکنــد کــه یــک روز فشــار عرضــه
و یــک روز فشــار تقاضــا ســبب تشــکیل صــف بــرای
خریــد یــا فــروش ســهام میشــود .امــا نوســانگیران
حرفــهای بــازده خوبــی را بــه دســت میآورنــد و
غیــر حرفهایهــا ریســک ســنگینی را متحمــل شــوند.
بــه گــزارش ایســنا ،هــر چنــد کــه در روز گذشــته از
فشــار عرضههــا در بــورس تهــران کاســته شــد و بــا
افزایــش تقاضــا ،قیمتهــا رونــد افزایشــی را طــی
کــرد امــا دیــروز عرضههــا شــدت گرفــت و شــاخص
بــازار بــا کاهــش روبــرو شــد .ایــن رونــد بــه وضعیــت
بنیــادی شــرکتها مربــوط نیســت بلکــه بــه
سیاســتهای کالن اقتصــادی کشــور برمیگــردد.
دیروز برعکس روز دوشنبه
دیــروز برخــاف روز قبــل از آن شــاخص کل
بــازده نقــدی و قیمتــی بــورس اوراق بهــادار تهــران
 ۶۰۲واحــد افــت کــرد و بــه رقــم  ۲۱۱هــزار و
 ۱۴۳واحــدی رســید ،امــا بــا رشــد قیمتهــا در
گروههــای کوچکتــر ،شــاخص کل هــم وزن
توانســت  ۴۹۸واحــد رشــد کنــد و بــه تــراز  ۴۵هــزار
و  ۷۲۹واحــدی برســد.
شــاخص آزاد شــناور نیــز  ۸۴واحــد کاهــش یافــت
و البتــه  ۲۳۷هــزار و  ۲۱۶واحــدی را تجربــه کــرد.
همچنیــن شــاخص بــازار اول بــا  ۴۵۲واحــد افــت
مواجــه شــد و تــا رقــم  ۱۵۸هــزار و  ۴۹۷واحــدی
پاییــن آمــد .شــاخص بــازار دوم نیــز افــت ۱۲۶۱
واحــدی را تجربــه کــرد و بــه عــدد  ۴۰۶هــزار و ۴۵۵
رســید.
تأثیر کاهنده  ۳سهم در بازار سرمایه
یــک عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران گفــت :تاکیــد
مقــام معظــم رهبــری بــر لــزوم توجــه جــدی بــه
رونــق تولیــد و نامگــذاری ســال بــه همیــن نــام از
نظــر سیاســتهای کالن بســیار راهگشــا اســت و
امــروز دســتگاههای اجرایــی بایــد در عرصــه عمــل
راهکارهــای الزم را در ایــن رابطــه ارائــه کننــد.
عبــاس آرگــون در گفتوگــو بــا ایســنا ،تصریــح
کــرد :بــرای آنکــه مشــکل تولیــد در اقتصــاد ایــران
مــورد بررســی قــرار گیــرد بایــد ابعــاد مختلــف ماجــرا
را در ســالهای اخیــر رصــد کــرده و مشــخص شــود
کار از چــه بخشهایــی بــرای تولیدکننــدگان ســخت
شــده و نیــاز بــه بهبــود دارد.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش هزینههــای تولیــد
بــه عنــوان یکــی از اصلیتریــن عوامــل تأثیرگــذار
بــر اقتصــاد ،اظهــار کــرد :افزایــش قیمــت ارز و
بــه دنبــال آن بــاال رفتــن قیمــت مــواد اولیــه،
افزایــش هزینههــای جانبــی همچــون خدمــات و
هزینــه اداره کارگاه بخشــی از عواملــی اســت کــه
شــرایط را بــرای تولیدکننــدگان دشــوار کــرده اســت.

صنایــع پتروشــیمی    خلیج فــارس ،فــوالد مبارکــه
اصفهــان و صنعتــی و معدنــی گلگهــر هــر کــدام بــه
ترتیــب  ۱۵۹ ،۱۹۳و  ۱۵۰واحــد تأثیــر کاهنــده روی
شــاخصهای بــازار ســرمایه داشــتند .امــا در طــرف

در جهــت کاهــش شــاخص بــازار عمــل کردنــد.
امــا بســیاری از ســهمهای گــروه توانســتند رشــد در
قیمــت پایانــی را بــه ثبــت برســانند.
بانکیها دنبالهرو خودروییها

مقابــل نفــت بهــران ،نفــت ســپاهان و توســعه معــادن
و فلــزات هــر کــدام بــه ترتیــب  ۱۴۱ ،۱۸۴و  ۹۷واحــد
بــه افزایــش شــاخصهای بــازار کمــک کردنــد.
معامالت پر پول خودروییها
خودروییهــا دیــروز ارزش معامــات نســبت ًا باالیــی
را تجربــه کردنــد؛ بــه طــوری کــه در ایــن گــروه
بیــش از  ۷۱۴میلیــون ســهم بــا ارزش تقریبــی بیــش
از  ۱۳۰میلیــارد تومــان مــورد دادوســتد قــرار گرفــت.
در عیــن حــال نمادهــای شاخصســاز ایــن گــروه

دیگــر گروهــی کــه دیــروز از ارزش معامــات نســبت ًا
باالیــی برخــوردار بــود بانکیهــا بودنــد؛ بــه طــوری
کــه در ایــن گــروه بیــش از یــک میلیــارد و ۱۰۰
میلیــون ســهم و اوراق مالــی بــه ارزش بیــش از
 ۱۰۶میلیــارد تومــان مــورد دادوســتد قــرار گرفــت.
در ایــن گــروه بیشــتر ســهمها بــا کاهــش قیمــت
مواجــه شــدند.
در گــروه اســتخراج کانههــای فلــزی نیــز نوســان
قیمتــی عمدتــ ًا کمتــر از  ۲.۵درصــد شــاهد بودیــم.

تولید چشم انتظار راهکارهای اجرایی است
اگــر بــه ایــن مســائل ،مشــکالت تولیدکننــدگان بــا
ســازمان امــور مالیاتــی ،تأمیــن اجتماعــی و بیمــه را
نیــز اضافــه کنیــم بخشــی از مشــکالت فعــاالن در
ایــن حــوزه مشــخص میشــود.
ایــن عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران بــا اشــاره بــه
افزایــش نــرخ تــورم در ماههــای گذشــته ،گفــت:
وقتــی نــرخ تــورم بــاال مــیرود ،از یــک ســو
هزینــه تولیــد افزایــش یافتــه و از ســوی دیگــر
مصرفکننــدگان بــرای تهیــه کاالهــا بــا محدودیــت
مواجــه میشــوند .در چنیــن شــرایطی حتــی
اگــر تولیــدی صــورت بگیــرد نیــز بــازار کشــش
قیمتهــای جدیــد را نخواهــد داشــت.
آرگــون ادامــه داد :در چنیــن فضایــی اســتفاده
حداکثــری از بازارهــای صادراتــی اهمیــت باالیــی
دارد .مــا در ماههــای گذشــته نــه تنهــا نتوانســتیم

شــرایط را بــرای بهبــود صــادرات فراهــم کنیــم کــه
حتــی برخــی سیاســتهای اشــتباه کار را بــرای
صادرکننــدگان دشــوار کــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای رونــق تولیــد بایــد تمــام
گزینههــای موجــود مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد،
تاکیــد کــرد :بهبــود شــرایط زیرســاختی تولیــد،
مدیریــت بــازار توزیــع و مصــرف و تســهیل شــرایط
صــادرات مســائلی هســتند کــه بــا در کنــار هــم قــرار
گرفتــن میتواننــد بــه رونــق تولیــد کمــک کننــد.
آرگــون خاطرنشــان کــرد :مســائلی کــه امــروز
فعــاالن اقتصــادی مــا بــا آنهــا رو بــه رو هســتند،
مســائلی جــدی و اثرگــذار اســت کــه نمیتــوان
انتظــار داشــت بــا شــعار برطــرف شــود .دســتگاههای
اجرایــی بایــد بــا کنــار هــم قــرار دادن دغدغههــای
موجــود راه حلهــای عملــی را عرضــه کننــد کــه در

در ایــن گــروه حجــم معامــات نســبت بــه نــرم
روزهــای گذشــته پایینتــر رفتــه بــود و ارزش
معامــات آن بــه حــدود  ۵۴میلیــارد تومــان رســید.
نوســان قیمــت در ســهام فراوردههــای
نفتــی
در عیــن حــال در گــروه فرآوردههــای نفتــی ،کک و
ســوخت هســتهای رقــم قیمــت ســهمها بــا نوســان
متفاوتــی همــراه بــود .برخــی از ســهمها توانســتند
تــا چهــار درصــد رشــد کننــد و ســهمهایی کــه حــد
نوســان نداشــتهاند بیــش از  ۱۴درصــد افزایــش
قیمــت را تجربــه کردنــد .در عیــن حــال تعــدادی از
ســهمها نیــز کمتــر از یــک درصــد افــت قیمــت را
تجربــه کردنــد.
در گــروه قنــد و شــکر علیرغــم رشــد تــک
ســهمهایی تــا بیــش از چهــار درصــد بیشــتر
ســهمهای ایــن گــروه بــا کاهــش قیمــت مواجــه
شــدند .در گــروه ســیمان ،آهــک و گــچ نیــز بســیاری
از ســهمها بــا افــت قیمــت روبــهرو شــدند و تــک
ســهمهایی توانســتند بیــش از ســه درصــد افزایــش
قیمــت را شــاهد باشــند.
معامــات  ۳.۸میلیــارد ســهم و اوراق مالــی
در بــورس تهــران
ارزش معامــات بــورس تهــران بــه رقــم حــدود ۱۲۸
میلیــارد تومــان رســید و حجــم معامــات رقــم ۳.۸
میلیــارد ســهم و اوراق مالــی را تجربــه کــرد.
آیفکــس نیــز  ۴.۶واحــد افــت کــرد و رقــم ۲۵۸۳
را دیــد .ارزش معامــات فرابــورس ایــران تــا عــدد
 ۷۴۱میلیــارد تومــان بــاال رفــت حجــم معامــات
ایــن بــازار عــدد  ۱.۲میلیــارد ســهم و اوراق مالــی
را تجربــه کــرد.
نهایــت بــه رونــق تولیــد منجــر شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،ســال  ۱۳۹۸از ســوی مقــام
معظــم رهبــری ســال رونــق تولیــد نامیــده شــده
اســت .ایشــان روز گذشــته و در جریــان دیــدار بــا
مســئوالن کشــور بــار دیگــر بــر لــزوم پیگیــری
سیاســتهایی کــه بــه رونــق تولیــد منجــر شــود،
تاکیــد کردنــد.

