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بازار  سکه و طال )قیمت ها به تومان(
نوع

سکه طرح قديم

سکه طرح جديد

نيم سکه

ربع سکه

سکه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار

930000

930500

468000

254000

171000

944700

تغييرقيمت

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1097.71

14.18

22.89

30.88

تغييرقيمت )دالر(

تغییرنرخ برابري ارزها

يورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

1.0817

1.4325

3.6732

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(
مبادالتینوع ارز تغييرتغييربازار آزاد

دالر آمريکا

يورو

پوند انگليس

درهم امارات

3636

4000

5170

994

3018

3285

4279

821

--

-

--

-

-

--

-

--

-

-
ســهیال روزبان- شــهروند | شــاید در 
دســترس ترین روش برای تأمین مالــی دریافت 
تســهیالت از بانک ها و موسسات اعتباری باشد، اما 
درسال های اخیر با توجه به مشکالت بنیادینی که 
برای بازار پول کشــور به وجود آمده است، دریافت 
تسهیالت از بانک ها به ویژه با نرخ بهره منطقی بسیار 
مشکل شده است. این مشــکل به این علت ایجاد 
شــده که منابع بانک ها محدود اســت و نمی تواند 
جوابگوی تمام نیازهای مالی کســب  وکارها باشد، 
به عالوه میزان اســتفاده از تســهیالت درهر طرح 
سرمایه گذاری یا بنگاه اقتصادی با محدودیت هایی 
ازجمله محدودیت های اهرم مالی روبه روســت. اما 
خوشبختانه با رشد و توسعه ابزارهای جدید تأمین 
مالی در بســتر بازار سرمایه شــاهد گشوده شدن 
راه های تازه ای برای تأمین مالی شرکت های تولیدی 
و غیرتولیدی هســتیم. با این وجود باز هم بانک ها 
هستند که بارعظیم تأمین مالی اقتصادمان را به دوش 
می کشند و همچنان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه 
درحاشیه قرار دارد. درطول تمام سال های گذشته 
درحالی نگاه فعاالن اقتصــادی معطوف به بانک ها 
بود که دیگر رمقی برای بانک ها باقی نمانده اســت. 
»علی سنگینیان« رئیس کمیسیون بازار سرمایه اتاق 
بازرگانی و صنایع معادن تهران که به شــدت نگران 
آینده اقتصاد ایران اســت، در گفت وگو با »شهروند« 
روند تســهیالت دهی ازســوی بانک ها را تشریح 
می کند و توضیح می دهد که با توجه به رکود حاکم 
بر صنعت ساخت وساز و عدم بازپرداخت تسهیالت 
پرداختی، بانک ها دیگر تاب وتــوان یاری صنایع را 
ندارند. او مهم ترین چالش بانک ها را تعیین دستوری 
نرخ ســود می داند و تصریح می کنــد: این کاهش 
گرهی از مشکالت اقتصادی و رکود باز نخواهد کرد. 
کاهش دستوری نرخ سود ســپرده ها همچنان که 
بارها دراقتصاد ایران تجربه کرده ایم کمکی به رونق 
اقتصادی نمی کند بلکه فقط رانت خواری، فســاد و 

اتالف منابع درنظام بانکی را افزایش می دهد.
این فعال اقتصادی همچنین درحالی کاهش نرخ 
سود بانکی را در افزایش سپرده گذاری درموسسات 
مالی غیرمجاز موثر می داند که معتقد اســت: هیچ 
راهی برای جلوگیری از سرازیرشــدن بخشــی از 
نقدینگی به این موسسات وجود ندارد، مگر این که با 
امتناع از قیمت گذاری دستوری روی سود بانکی، راه 
رقابت باز گذاشته شود. متن کامل گفت وگو با علی 

سنگینیان را در ادامه می خوانید.
بانک محورماندن یا بورس محورشــدن 
در ســال های اخیر به یکــی از چالش های 
بحث  برانگیز اقتصاد ایران تبدیل شده است. 
اگرچه در ظاهر امر مسئوالن تأکید دارند، باید 
از بانک محوری دست  برداریم و به سمت بازار 
سرمایه حرکت کنیم، اما درعمل این اتفاق رخ 
نداده است. از طرفی هم درشرایط رکود، شاهد 
افزایش معوقات بانکی بوده ایم که بخشی از آن 
به دولت و بنگاه های دولتی و بخش دیگر هم 
به بخش خصوصی برمی گردد. این روند چه 
مشکالتی را در نظام بانکی کشور ایجاد کرده 

است؟
کارکرد بانک ها این گونه اســت که ســپرده های 
ســرمایه گذاران را به صورت تسهیالت به شرکت ها 
بازمی گردانند و از تفاوت نرخ تسهیالت و نرخ سود 
سپرده ها، سود می برند. بدیهی است که اگر بخشی 

از این تســهیالت به نظام بانکی بازنگردد، افت قابل 
توجهــی را در نقدینگی بانک شــاهد خواهیم بود، 
به گونه ای که دیگر توانی برای تسهیالت دهی باقی 
نمی ماند و این واقعیتی اســت که اقتصاد ایران طی 
دو سال گذشــته با آن دســت وپنجه نرم می کند. 
رکود اقتصادی و ورشکستگی بسیاری از بنگاه های 
اقتصادی موجب شده تا بخشــی از شرکت ها، توان 
بازپرداخت تســهیالت را نداشــته باشند و زنجیره 
پرداخت تسهیالت ازسوی بانک ها برهم بخورد. به 
همین دلیل عمده پرونده هایی که در قالب پرداخت 
وام تشکیل می شود، تجدید یا تمدید تسهیالت قبلی 
است، چراکه دیگر منابع آزاد جدیدی وجود ندارد که 

تسهیالت جدیدی پرداخت شود. 
شما درحالی بدهی بخش خصوصی به نظام 
بانکی را یکی از عوامل اصلی کاهش قدرت 
وام دهی بانک ها عنوان می کنید که دولت با 
افزایش 32 درصدی بدهی هایش به بانک ها، 
بیشــترین  درصد افزایش بین معوقات در 
نظام بانکی کشور را دارد. براساس آمارهای 
بانک مرکزی در  سال گذشته و سه ماهه اول  
ســال جاری بدهی های دولت به نظام بانکی 
 کشــور و بانک ها به بانک  مرکزی افزایش

 یافته است؟
بخش عمــده ای از مشــکل بانک ها بــه دلیل 
بدهی های دولت اســت. از یک ســو با بدهی دولت 
به پیمانکاران مواجه هســتیم که موجب کاهش 
قدرت نقدینگی بخش خصوصی شده و به صورت 
غیرمســتقیم منابع بانک ها را تحت تأثیر قرار داده 
است. ازســوی دیگر با بدهی های دولت به بانک ها 
مواجه هستیم. بررسی ها نشان می دهد که میزان 
بدهی های دولت به بانک طی ســال های گذشته با 
شیب بسیار تندی درحال افزایش است، به گونه ای 
که براساس آخرین آمار اعالم شده رقم بدهی های 
بخش های دولتی به شــبکه بانکی در  سال گذشته 

از رقم 146 هزارو601 میلیارد تومان هم گذر کرده 
است.

بنابراین اگر دولت بدهی خــود با بانک و 
پیمانکاران را پرداخت کند، دیگر مشکلی در 
روند پرداخت تسهیالت ازسوی بانک ها وجود 

نخواهد داشت؟
باید توجه داشــت که وضع نه چندان مناســب 
بانک ها ناشــی از دوعامل است که یکی به معوقات 
ناشی از شــرایط رکود اقتصادی برمی گردد و عامل 
دوم به نرخ های دســتوری که در سال های گذشته 
در بازار پولی حاکم بوده، مربوط می شود. عامل دوم 
موجب شده بانک ها برای فرار از نرخ های دستوری و 
غیرمنطقی، بخشی از منابع خود را به سرمایه گذاری 
اختصاص دهند. حال آن که بخش عمده ای از این 
سرمایه گذاری در بخش امالک و مستغالت صورت 
گرفته که در دوران تورم هم عاید خوبی برای بانک ها 
ایجاد کرد اما حاال که اقتصاد درشــرایط رکودی به 
ســر می برد و نرخ تورم کاهش یافتــه، بانک ها هم 
نقدشوندگی وهم سوددهی خود را از دست داده اند. 
به عبارت دیگر می توان ادعا کرد که منابع بانک در 
دو بخش بلوکه شده اســت. یک بخش مربوط به 
سرمایه گذاری هایی که در سال های گذشته صورت 
گرفت و به دلیل کاهش خریدوفروش و ساخت وساز 
مسکن دیگر آزاد نشده و قابل تبدیل به تسهیالت هم 
نیست. بخش دیگر هم در بخش واحدهای تولیدی 
حبس شده است که قادر به بازپرداخت معوقات خود 

نیستند. 
میزان واقعی معوقات بانکی درحال حاضر 

چقدر است؟ 
میانگین تسهیالت معوق بانک ها 16 درصد اعالم 
می شود که این رقم واقعی نیست. چراکه اگر تجدید 
و تمدید تســهیالت را نیز درنظــر بگیریم،  درصد 
معوقات بانکی به 25 الی 30 درصد افزایش خواهد 
یافت. شــرایط برای نظام بانکی به قدری ســخت 

شده که برخی از بانک ها تنها با کمک بانک مرکزی 
ســرپا مانده و فعالیت می کنند و با نوعی بحران در 
صنعت بانکداری مواجه هستیم. درواقع نظام بانکی 
درشرایطی به سر می برد که این شرایط به هیچ وجه 
پایدار نیســت. چراکه بانک ها ناچار به استقراض از 
بانک مرکزی با هزینه های باال بوده و از طرف دیگر 
با تعیین دســتوری نرخ سود بانکی و عدم بازگشت 
تسهیالت پرداختی مواجه هستند که موجب شده 
بانک ها قادر به تحمل شرایط پیش آمده نباشند. عمال 
مشکل صنعت به بانک ها منتقل شده است. هرچند 
بانک ها همواره سعی دارند تا با شرکت ها در رابطه با 
نحوه بازپرداخت تسهیالت مذاکره کرده و به نوعی با 
آنها کنار آیند ولی مشکل این است که بانک ها دیگر 

توانی برای همراهی با صنعت ندارند.
درچنین شــرایطی که بانک ها با کمبود 
نقدینگی دست وپنجه نرم می کنند، دولت 
درصدد کاهش نرخ سود سپرده بانکی است. با 

توجه به این شرایط آیا این مهم  شدنی است؟
بانک ها درشرایط فعلي با محدودیت  عرضه منابع 
و سپرده ها روبه رو هستند و نمي توانند کاهش نرخ 
سود  را تحمل و اجرایي کنند، زیرا براي تامین منابع 
و جذب سپرده بیشــتر از طریق نرخ سود باال نوعي 
رقابت بین بانک ها و موسسات اعتباري وجود دارد. 
به عبارتی می توان ادعا کرد شرایط براي کاهش نرخ 
سود آماده نیست و رقابت بین بانک ها و موسسات 
اعتباري براي جذب ســپرده شدت گرفته و برخي 
بانک ها و موسسات، نرخ سود مصوب شوراي پول و 
اعتبار را رعایت نمي کنند تا از طریق نرخ سود سپرده 

باالتر، جذب منابع بیشتري داشته باشند.
چندین  هزار موسســه مالــی و اعتباری 
غیرمجاز در کشــور فعال اســت. با توجه 
به در دســتورکار بودن کاهش نرخ ســود 
ســپرده دربانک های مجاز، چگونه می توان 
از سرازیرشــدن منابع بانک ها به سمت این 

موسسات جلوگیری کرد؟
هیچ راهی برای جلوگیری از سرازیرشدن بخشی 
از نقدینگی به این موسسات وجود ندارد، مگر این که 
با امتناع از قیمت گذاری دستوری نرخ سود بانکی، راه 
رقابت بازگذاشته شود. البته با توجه به هزینه بسیار 
پایین تر پول در موسسات مالی که تحت نظارت بانک 
مرکزی نیستند و الزامی به نگه داشتن ذخیره قانونی 
ندارند، باید قبول کرد که چنین رقابتی درحال حاضر 

نابرابر و غیرمنصفانه خواهد بود.
مدت ها بود که شاهد شــکاف زیادی بین 
نرخ سود بانکی و تورم بودیم. اینک با کاهش 
نرخ ســود و احتمال افزایش اســتقبال از 
تســهیالت دهی بانکی، آیا می توان به رونق 
طرف تقاضا و بهبود رشد اقتصادی و خروج از 

رکود امیدوار بود؟
درســت اســت که با پایین آمدن نرخ تورم، نرخ 
ســود بانکی بعد از مدت های طوالنی مثبت شده 
است و شورای پول و اعتبار به همین بهانه نرخ سود 
ســپرده  و تســهیالت را کاهش داده، اما باید توجه 
کرد که این کاهش گرهی از مشــکالت اقتصادی و 
رکود را باز نخواهد کرد. کاهش دستوری نرخ سود 
سپرده ها همان طور که بارها در اقتصاد ایران تجربه 
کرده ایم، کمکی به رونق اقتصادی نمی کند و فقط 
رانت خواری، فســاد و اتالف منابع در نظام بانکی را 

افزایش می دهد.

بحران نظام بانکی در گفت وگوی »شهروند«  با رئیس کمیسیون بازار سرمایه اتاق تهران 

شرايط براي كاهش نرخ سود  بانکی آماده نيست
  رقم واقعی معوقات بانکی 30 درصد است                          کاهش دستوری نرخ سود کمکی نمی کند                          بانک ها دیگر توان همراهی صنعت را ندارند 

از تاالر چه خبر 

 افزایــش ۶.۶ درصدی شــاخص کل 
فرابورس|  معامالت فرابــورس ایران در دهمین 
ماه از  سال جاری درحالی به پایان رسید که شاخص 
کل فرابــورس با تجربه افزایــش 44.3 واحدی از 
6۷4.۷ واحد در 30 آذرماه به ۷1۹ واحد در پایان 
دی ماه افزایش یافت. شــاخص فرابورس بهترین 
عملکرد خود را به میزان 6.6 درصد رشد از مردادماه 
تاکنون به ثبت رساند. ماه گذشته در میان بازارهای 
فرابورس ایران بهترین عملکرد را در افزایش ارزش 

معامالت، بازار دوم به خود اختصاص داد.

 برگزاری مجمع عمومی سالیانه انجمن 
حسابداران خبره|  هفته گذشته )30 دی ماه( 
مجمع عمومی ســالیانه انجمن حسابداران خبره 
ایران در ســالن همایش های دانشــگاه مدیریت 
دانشگاه تهران با حضور 2۷۷ نفر برگزار شد. پس 
از قرائت گــزارش بازرس و حســابرس و گزارش 
شــورایعالی انجمن و ارایه توضیحات الزم توسط 
آقای هوشــنگ خستوئی )رئیس شــورایعالی( و 
آقای محسن قاسمی )دبیرکل انجمن( نسبت به 
تصویب حساب ها و مبلغ جدید حق عضویت اعضا 
رأی گیری به عمل آمد که بــا اکثریت آرا تصویب 
شد. با توجه به اساسنامه انجمن و از آن جا که مدت 
عضویت سه نفر عضو شورایعالی خاتمه یافته بود، 
نسبت به انتخاب سه نفر عضو جدید و سه نفر عضو 

علی البدل از بین کاندیداها رأی گیری به عمل آمد .

 جزییات معامالت بورسی در دی ماه|  در 
پایان معامالت منتهی به 30 دی 13۹4، ارزش کل 
معامالت سهام و حق تقدم به 4۷141 میلیارد ریال 
بالغ شد که نسبت به ماه قبل 1۹0.5 درصد افزایش 
یافته است. در این ماه تعداد 22342 میلیون سهم 
در یک میلیون و 2۷۸ هزار دفعه مورد معامله قرار 
گرفت و به ترتیب 14۸ درصد و 122 درصد افزایش 
را نسبت به ماه گذشته تجربه کرد. همچنین ارزش 
معامالت نرمال به 35۹۷2 میلیارد رسید و حجم 
معامالت معامالت نرمال با 1۹014 میلیون سهم 
به ترتیب با 135.3 درصــد و 121 درصد افزایش 
نسبت به ماه گذشته همراه شــدند. بر این اساس 
تعداد 1۹4653۹ برگه اوراق مشــارکت به ارزش 

1۹53 میلیارد ریال معامله شد.

اتفاق روز

پیشنهاد اخذ مالیات محلی استفاده از وسایل 
نقلیه شخصی

هدررفت 1.8 ميليارد تومان بنزين 
در ترافيک 

شهروند|  تولید و مصرف بنزین به ویژه پس از 
هدفمندی یارانه ها یکــی از مهم ترین موضوعات 
مورد توجــه کارشناســان و دولت بــود. برخی 
کارشناسان معتقد بودند با افزایش قیمت بنزین 
ممکن است میزان استفاده از این سوخت کاهش 
پیدا کند و خیابان ها نیز خلوت تر شــود. اما برخی 
دیگر این موضوع را رد می کردنــد و دلیل آن هم 
این بود که این دســته حمل ونقل عمومی را برای 
کال نشــهرها به ویژه تهران ناکافی می دانســتند. 
در این باره سیدمحســن طباطبایــی  مزدآبادی، 
دبیر انجمن علمی اقتصاد شــهری ایران با اشاره 
به هدررفت 1.5 تا 1.۸ میلیــارد تومان بنزین در 
ترافیک روزانه تهران گفت: اخذ مالیات استفاده از 
وسایل نقلیه شخصی با تاکید بر میزان آالیندگی، 
می تواند ضمن بهبود کیفیت هوای کالنشــهرها 
منابع درآمد پایدار مدیریت شهری را افزایش دهد.
او  افزود: ســهم درآمد پایدار در بودجه شهرداری 
تهران در  سال ۹5 تنها 4 هزار و 400 میلیارد تومان 
است که رقم مناسبی نسبت به کل بودجه 1۸ هزار 
و ۷63 میلیارد تومانی نیست و بی  شک باید افزایش 
یابد.این کارشــناس اقتصاد و مدیریت شهری با 
اشاره به این که امروز آلودگی هوا در کالنشهرها به 
یک تهدید جدی تبدیل شده است، گفت: با اخذ 
عوارض از خودروهای آالینده می توان این چالش را 
به یک فرصت برای تامین درآمدهای پایدار تبدیل 
کرد.وی گفت: درحالی که خودروهای شــخصی 
هزینه هــای گزافی را بر محیط  زیســت تحمیل 
می کنند، تنها عوارض سالیانه اندکی به شهرداری 
پرداخت می شــود. بنابراین باید در اخذ مالیات از 
خودروهای با درصد آالیندگی باال بازنگری صورت 
گیرد. وی ادامه داد: در شــهر تهــران روزانه بین 
1.5 میلیارد تا 1.۸ میلیارد تومان از بنزین خودروها 
در تراکم ترافیک سنگین این شهر به هدر می رود یا 
به عبارت دیگر هر خودرو در تهران حداقل نیمی 
از زمان رفت و آمد روزانــه را در تراکم ترافیک تلف 
 کرده و لذا ســوخت آن نیز به هدر می رود و تولید

 آلودگی می کند.

یادداشت

مجید سلیمی بروجنی
کارشناس اقتصادی

در تمــام دنیا نفت همیشــه به عنــوان یکی از 
مهم ترین فاکتورهای اقتصاد کالن جهانی شناخته 
شــده و با توجه به اهمیــت و کاربردهای متفاوت 
این کاال درجهــان امروز نه تنها به عنوان یک عامل 
تعیین کننده اقتصادی و صنعتی بلکه به عنوان یک 
عامل سیاسی و امنیتی نیز مطرح است. درحقیقت 
نفت عاملی اساســی برای رســیدن به هدف های 
اقتصادی، صنعتی، سیاســی و تأمین امنیت ملی 
به شــمار می رود. ایران به عنوان دارنده بزرگترین 
ذخایر نفت و گاز جهان، یکی از غنی ترین کشورهای 
نفتخیز به شمار می آید. درواقع، نفت و درآمدهای 
حاصل از تولید و فــروش آن، عملکرد و کارایی کل 
این اقتصاد را به شــدت تحت تأثیر قرار می دهد. 
قیمت نفت پس از طی یک دوره ثبات در محدوده 
100دالر، از نیمه دوم سال 2014 با کاهش شدید 
مواجه شــده و به دوران ثبات قیمتــی خود پایان 
داد. قیمت نفت درچند روز گذشته به پایین ترین 
سطح در طول 11سال گذشته رسید. بازار سرمایه 
کشــورمان درواقع یک بورس کاالیی اســت که 
شرکت های فلزی، پتروشیمی و سایر شرکت های 
وابســته به این صنایع در بازار فهرســت شده اند. 
بدین جهت طبیعتا ریزش قیمت نفت و همچنین 
کاهش قیمت ها تا کاالیــی در جهان به طور حتم 
تأثیر منفی در عملکرد شرکت ها و به تناسب آن بر 
بازار سرمایه دارد. قیمت نفت از چند جهت بر بازار 
سرمایه تأثیرگذاری داشته و درجه اهمیت باالیی 
آن، سهامداران را متوجه نوسان قیمتی خود کرده 
است. کاهش یا افزایش قیمت نفت، درکشورهای 

با وابســتگی باالی بودجه به درآمدهای نفتی، در 
درجــه اول باعث کاهش و با افزایــش درآمدهای 
دولت خواهد شد. این شواهد درکشور ما با ساختار 
مالکیت دولتی و سهم باالی دولت در تقاضای کل 
حساس تر شده است. ازســوی دیگر برخی کاالها 
همچون محصوالت پتروشــیمی ها با نفت رابطه 
مستقیم داشــته و با کاهش قیمت نفت دچار افت 
قیمت خواهند شد. عالوه بر این  ها، کاهش بیشتر 
حاشیه سود صنایع انرژی بر در مقایسه با استاندارد 
جهانی، در اثر ریــزش قابل توجه قیمت نفت قابل 
مالحظه اســت. به بیان شفاف تر منابعی همچون 
فوالد، سیمان و... به دلیل سهم باالی هزینه انرژی در 
بهای تمام شده، طی سال های اخیر دچار تحوالتی 
شده اند، به طوری که در طول سال های گذشته به 
دلیل قیمت باالی انرژی، شرکت های بین المللی 
رو به برنامه های کاهش شــرکت مصــرف انرژی 
آورده اند. حاال با کاهش قیمت نفت، شاهد کاهش 
بهای تمام شده تولید دنیا در صنایع انرژی بر هستیم 
اما در ایران برنامه هدفمند یارانه ها درحال پیگیری 
است. به همین دلیل با وجود کاهش بهای تولید در 
دنیا به دلیل کاهش مصرف و قیمت انرژی، در ایران 
بهای تمام شده به دلیل افزایش قیمت عامل های 
انرژی افزایش یافته اســت. از جهت دیگر با تأثیر 
روی قیمت کاالهای غیرنفتی، قیمت سبد صادراتی 
محصوالت غیرنفتی را کاهــش داده و درنهایت به 
دلیل هدفمندی یارانه ها روندی معکوس در بهای 
تمام شــده صنایع انرژی بر با کشــورهای رقیب را 
طی کرده ایم. درنتیجه افت قیمت نفت بر افت بازار 
سرمایه موثر بوده است. تأثیر قیمت نفت را نمی توان 
در بازار سهام کم جلوه داد؛ چراکه در ماه های اخیر 
روند کاهش قیمت نه تنها بر بــورس تهران تأثیر 
گذاشته، بلکه بورس های منطقه نیز که اقتصادشان 

نفتی بوده است، با ریزش سنگینی مواجه شده اند. 
با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، 
می توان انتظار داشت وضعیت بازار سهام خیلی بهتر 
از شرایط فعلی شود. زیرا بیش از 40درصد صنایع 
بورس را پتروشیمی ها و بخش قابل توجه دیگر را 
شــرکت های نفتی و گازی و پاالیشی و همچنین 
صنایع فلزی تشــکیل می دهند. دراین خصوص، 
مشکالت عدیده بازار سهام در زمان کاهش تدریجی 
قیمت نفــت را می توان در چند بخــش مهم قرار 
داد. قسمت عمده ای از ارزش بازار سهام مبتنی بر 
شرکت هایی اســت که از طریق تولید محصوالت 
پایه درآمدزایی دارنــد. از طرفی چون قیمت تمام 
محصوالت پایه با کاهش نفــت افت پیدا می کند، 
طی مدت اخیر حاشیه ســود تمام این شرکت ها 
کاهش یافته اســت. همچنین به دلیل آن که تمام 
این شرکت ها موجودی هایی از قبل در انبار دارند، 
مدت زمانی که طول می کشد این محصوالت را با 
زیان به بازار عرضه کنند، نیز باعث افزایش زیاندهی 
این شرکت ها می شود. به دنبال روند این زیاندهی 
به دلیل کاهش توان این شرکت ها در تأمین مالی، 
بانک ها نیز تحت فشــار قرار می گیرند و باز هم از 
طرف دیگر یکســری از شــرکت های وابسته به 
این شــرکت های تولیدکننده محصوالت پایه که 
خدمات زنجیره ای مانند خدمــات عمرانی برای 
این شــرکت ها انجام می دهند، نیز متحمل زیان 
می شــوند. به طورکلی با توجه بــه این موضوعات 
باید گفت که کاهش قیمت مواد اولیه روی بورس 
خیلی چشمگیرتر است. درحقیقت هیچ کارشناس 
و فعالی در بازار نیست که منکر این واقعیت باشد که 
بازار سرمایه امروز دارای ریسک های سیستماتیک 
زیادی اســت که تصمیم گیری و تحلیل را مشکل 
می کند، اما درعین  حال نمی توانیم این واقعیت را 

نادیده بگیریم که نبود علــم و دانش کافی در بازار، 
مشــکالت را بیش ازپیش بزرگ کــرده و بازار را با 
جریان هایی روبه رو می کند که بیرون آمدن از آنها 

به آسانی میسر نیست.
به صورت کلی در اقتصادی که بهره وری پایینی 
دارد، افزایش سودآوری بنگاه ها تحت تأثیر عوامل 
خارجی ازجمله تورم قــرار دارد. با کاهش تورم هم 
به همین تناسب سودآوری به زیان تبدیل می شود. 
شرکت های ایرانی اکثرا خام فروشند و دارای چارت 
سازمانی و نیروی انسانی سنگینی هستند. اقتصاد 
ایران عاشق تورم است تا زمانی که تورم داریم اوضاع 
اقتصادی خوب است و وقتی که تورم را از اقتصادمان 
می گیریم، می شــود وضعیتی که االن شــاهد آن 
هستیم. در یک سال اخیر شاهد کاهش حساسیت 
قیمت نفت به وقایع ژئوپلتیک بوده ایم و مازاد عرضه 
و بازارشــکنی های جلوی افزایش قیمت براساس 
عوامل روانی را گرفته اســت. تهدید افزایش عرضه 
نفت در سال آینده میالدی با رفع تحریم های ایران 
و بازگشت نفت برای دیگر مناطق، بر این مشکالت 
سایه افکنده است. همه این عوامل چشم انداز قیمت 
نفت را با ابهامات جــدی مواجه کرده و تحلیلگران 
طیف گسترده ای از پیش بینی ها را ارایه می دهند 
ولی برآیند تحلیل ها و شرایط موجود نشان از رکود 
بازار نفــت و عدم تاثیرپذیری مثبــت آن حتی در 
کوتاه مدت دارد. از این رو بازار نفت از چندین جهت، 
بر بازار سرمایه کشور تأثیر منفی زیادی گذاشته و 
چشم انداز مبهم رشد درآمدهای دولت در سال آتی، 
با درنظرگیری ثبات در ســایر عوامل موجب ادامه 
رکود بازار ســرمایه خواهد بود. اقتصاد کشورمان 
نیاز به یک همدلــی و اراده بزرگ در کل نظام دارد، 
همان گونه که مشکالت برنامه هسته ای کشورمان 

با تعمیم و اراده نظام حل وفصل شد.

سقوط قيمت  نفت چگونه بر بازار سرمايه ايران تأثير منفی گذاشت؟

رشد ۳۰۴۶ واحدی شاخص بورس 
در هفته گذشته

 شاخص بورس با رشد 3046 واحدی در هفته ای 
که گذشت، افزایش 4.۷۹ درصدی را به ثبت رساند. 
هفته گذشته تعداد ۷011 میلیون سهم و حق تقدم 
به ارزش 12۸6۹  میلیارد ریال در 445  هزار دفعه 
مورد معامله قرار گرفت که بــه ترتیب 2۹، 2۷.4 
و 1۹.3 درصــد افزایش را نشــان می دهد.ارزش 
معامالت نرمال هم در این مدت به 12۸6۹  میلیارد 
ریال و حجم معامالت معامــالت نرمال به ۷011  
میلیون سهم رسید که به ترتیب با 1۹.3 و 2۹ درصد 
افزایش رشد همراه شدند و تعداد 6363۹3 برگه 
اوراق مشارکت به ارزش 63۷ میلیارد ریال نیز مورد 

معامله قرار گرفت.

نرخ نامهبازار سرمایه

سقوط نفت اوپک به پایین ترین سطح 13  
سال اخیر|  سازمان کشورهای تولید و صادرکننده 
نفت، اوپک، در آخرین به روزرسانی سایت خود اعالم 
کرد: هر بشکه سبد نفتی این سازمان، پنجشنبه 
)اول بهمن ماه( با 41 سنت افزایش نسبت به قیمت 
روز چهارشنبه، 22.۸۹ دالر در هر بشکه فروخته 
شــد. متوســط قیمت نفت اوپک در  سال 2016 
تاکنون 26.44 دالر در هر بشــکه بوده اســت که 
کمترین قیمت این نوع نفت از  سال 2003 تاکنون 

به شمار می رود. )اوپک(

خاورمیانه مصرف کننــده 7 درصد نفت 
جهان|  در طول یک دهه گذشته منطقه خاورمیانه 
بعد از چین سریع ترین رشد را از نظر مصرف نفت 
تجربه کرد؛ زیرا جمعیت جــوان و اقتصادهای در 
حال رشــد این منطقه موجب افزایش تقاضا برای 
سوخت شده اســت. بر اســاس آمارهای شرکت 
بی پی، مصرف نفت خاورمیانه تقریبا 4 برابر سریع تر 
از متوســط جهانی افزایش یافته اســت. در  سال 
2004، خاورمیانه روزانه حدود 6  میلیون بشــکه 
نفت و فرآورده های نفتی مصرف می کرد که ۷ درصد 

کل مصرف جهانی را شامل می شد. )رویترز(

افزایش قیمت نفت با ســرد شدن هوای 
آمریکا|  در حالی که هوای ســرد در آمریکا و اروپا 
و بهبود وضــع در بازارهای مالی تقاضا برای نفت را 
افزایش داده، قیمت نفت دیروز برای دومین جلسه 
متوالی افزایش یافت و از پایین ترین رقم ها در 12  
سال گذشته فاصله بیشتری گرفت. قیمت هر بشکه 
نفت خام آمریکا بــا 1.1۷ دالر افزایش به رقم 30 
دالر و ۷0 سنت رسید که تقریبا 4 دالر با پایین ترین 
رقم 12 سال گذشته )26 دالر و 1۹ سنت( فاصله 

داشت. )رویترز(

اقتصاد جهان

رخداد

از  سال آینده اجرا می شود

 وزارت نيرو از تامين مالی
 يارانه نقدی معاف شد

شهروند|  از ابتدای اجــرای هدفمندی یارانه ها 
قرار بر این شــد که هرکدام از وزارتخانه ها سهمی 
در تامین یارانه هــای نقدی داشته باشــند. بر این 
اساس وزارتخانه های نفت و نیرو با آزادسازی قیمت 
حامل های انرژی ســهمی در بازپرداخــت یارانه 
نقدی داشتند. البته این تکلیف باعث شد تا به این 
وزارتخانه ها هزینه های زیادی تحمیل شود و بدهکار 
پیمانکاران خود شوند. اما برای  سال آینده وضع کمی 
متفاوت شده اســت. در این باره حمید چیت چیان، 
وزیر نیــرو اعالم کرد که با موافقــت هیأت دولت از 
ابتدای  سال آینده وزارت نیرو از تامین مالی ساالنه 
2 هزار و 300 میلیارد تومانی یارانه نقدی معاف شد. 
او با بیان این که وزارت نیرو از درآمدهای فروش برق 
ساالنه 2 هزار و 300 میلیارد تومان برای هدفمندی 
یارانه ها پرداخت می کند که این موضوع در  سال ۹4 
نیز انجام شده است، گفت: با موافقت دولت از ابتدای 
 سال ۹5 دیگر این 2 هزار و 300 میلیارد تومان را برای 
هدفمندی یارانه هــا پرداخت نمی کنیم و خود این 
مسأله موجب می شود که در تامین مالی صنعت برق 

بتوانیم از این هزینه بهره بگیریم.
وزیر نیرو دربــاره برنامه جدید پرداخت مطالبات 
پیمانکاران صنایع آب و برق اظهار داشــت: تاکنون 
موفق شــده ایم 2 هزار  میلیارد تومــان اوراق خزانه 
اســالمی به عنوان تســویه بخشــی از مطالبات 
پیمانــکاران بــه آنهــا پرداخت کنیم کــه حدود 
۹00 میلیارد تومان اوراق خزانه اسالمی به شرکت 
مپنا و حدود 1100 میلیارد تومان به دیگر پیمانکاران 

پرداخت شده است.
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