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توصیه سازمان هواپیمایی و انجمن شرکتهای هوایی به مردم

تا پرواز قطعی نشده بلیت سفرهای
خارجی را نخرید

سختترین کارها بر دوش دولت دوازدهم

یادداشت

گزارش «ایران» از تأثیر نوسان بازار سهام بر سایر بازارها

مسیرنقدینگی
پس از افت بورس
«ایران» بررسی میکند

اصالحکنندگان شاخص بورس

اخبار

تأمین زمین ساخت  ۵۰هزار واحد
مسکن ملی

رئیــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گفــت :بــر
اســاس تازهتریــن آمــار ،متقاضیــان مســکن ملــی
تحــت مســئولیت ایــن بنیــاد  ۲۲۰میلیــارد تومــان
آورده اولیه طرح را واریز کردند.
علیرضا تابش با اشاره به اینکه در مجموع معادل
 ۵۰هــزار واحــد در چند گروه ســاخت مســکن ملی
در اختیــار بنیاد مســکن قرار گرفته اســت ،افزود :از
حدود  ۵۰هزار واحدی که تأمین زمین شــده حدود
 ١٣هزار واحد توسط بنیاد مسکن ،مستقیماً احداث
میشود ۱۱ ،هزار و  ۴۴۷واحد توسط خود مردم و به
شــکل مشــارکتی با حمایت بنیاد مسکن ۱۴ ،هزار و
 ۸۳۴واحد به شــکل انبوهسازی توسط انبوه سازان
زیر نظر بنیاد و  ۹هزار و  ۴۰۰واحد انفرادی ســاخته
خواهــد شــد .وی اعــام کــرد :بــر اســاس تازهترین
آمــار ،تاکنون پرونــده  ۵۱۲۴متقاضی مســکن ملی
کامــل شــده که ایــن تعــداد آورده اولیــه واحدهای
خــود را تأمین کرده و در حســابی بــه همین منظور
واریز کردهاند که رقمی معادل  ۲۲۰میلیارد تومان،
است /.وزارت راه و شهرسازی
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پااليش نفت اصفهان

گسترش نفت و گاز پارسيان
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واميد
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شركت ارتباطات سيار ايران
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س .نفت و گاز و پتروشيمي تأمين

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

33340

27,320
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وزیر جهاد کشاورزی از سپری شدن مرحله آزمایش حیوانی
واکســن ضد کرونای مؤسســه واکســن و سرمســازی رازی و
آمــاده شــدن برای فــاز اول آزمــون بالینی ،فــاز «کلینیکال
ترایــل» ( )clinical trailخبــر داد و گفــت :امیدواریــم این
فاز بزودی ســپری شود و شاهد دستیابی به ساخت واکسن
کرونا در کشور باشیم .کاظم خاوازی با حضور در خبرگزاری
جمهوری اسالمی درباره اقدامات انجام شده برای مقابله
با ویروس کرونا ،افزود :بزرگترین واکسنساز کشور ،مؤسسه
تحقیقات واکســن و سرمســازی رازی اســت که حــدود 95
ســال قدمت دارد .وی اظهار داشــت :همکاران ما زیر نظر
مســتقیم وزارت بهداشــت نســبت بــه تحقیــق در زمینــه
دســتیابی به واکســن اقدامات گســتردهای را انجــام دادند
و واکســن تمــام آزمونهای مرحله حیوانی خود را ســپری
کرده در حال تهیه مستندات و ارائه آنها به وزارت بهداشت
هستند که پس از ارائه این مستندات به وزارت بهداشت که
این کار با همکاری و هماهنگی وزارت بهداشت انجام شد،
برای فاز اول آزمون بالینی ،فاز «کلینیکال ترایل» (clinical
 )trailآماده میشوند که اولین تیمی هستند که وارد این فاز
میشوند / .ایرنا

بانك تجارت

فخوز

به تبعه خارجی مجوز صید
نداده ایم

72850
--

49110

21760
51950

رئیس ســازمان شــیالت ایران با رد حضــور صیادان
چینــی در آبهــای جنوبی کشــور گفــت :هیچ تبعه
خارجــی از مــا مجوز صید دریافت نکــرده و نخواهد
کــرد و افــراد خارجی حاضر در کشــتیهای صیادی؛
کارشناســان فنی ،کارگران و کارمندانی هستند که در
استخدام افراد حقیقی و شرکتهای حقوقی ایرانی
قرار دارند .نبیاهلل خون میرزایی در نشســت خبری
دربــاره آخریــن وضعیــت کشــت تــرال در آبهای
جنوبــی کشــور ،اظهــار کــرد :در مجمــوع  ١٣۴فروند
کشــتی مجوز کشــت ترال میانی و کف را دارند که در
حــال حاضر  ٦٥فروند کشــتی صید تــرال میانی در
حال فعالیت هستند .وی ادامه داد :میزان صید به
روش ترال  ١٦٥هزار تن بوده است که  ٨٠درصد آن
صید هدف و  ٢٠درصد آن صید ضمنی بوده است.
خون میرزایی میــزان صید فانوس ماهیان به روش
صیــد ترال میانی را  ٣٨هزار و  ٧٠٠تن اعالم کرد که
 ٣١هزار تن آن بر اساس صید هدف و  ٧٠٠/٧تن آن
صید ضمنی شــامل یال اسبی ،شــوریده و گونههای
دیگر میشود /.ایلنا

58570
5960

41280

17030
3070

43490

19.6
-

15.9

21.73
27.76
16.28

مذاکره برای پرداخت غرامت
هواپیمای اوکراینی

رئیس ســازمان هواپیمایی در آســتانه برگزاری دور
بعــدی مذاکــرات بــا اوکرایــن کــه مهرماه در شــهر
تهــران برگزار میشــود ،گفــت :ایــران در خصوص
مذاکره برای پرداخت غرامت کامالً آماده است.
تــورج دهقانــی زنگنــه در خصــوص آخریــن
وضعیــت مذاکــرات ایــران و اوکرایــن بــا هــدف
پرداخــت غرامــت بــه هواپیمــای اوکراینــی که دی
ماه ســال گذشــته در نزدیکی فرودگاه امام ســقوط
کــرد ،گفت :مذاکره در خصوص مســائل مربوط به
سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی از جمله موضوع
پرداخت غرامت در این مذاکرات کلید خورد.
وی گفــت :آنچــه مســلم اســت اینکــه ایــران
مســئولیت ایــن خطــا را پذیرفتــه ،بنابرایــن در
خصــوص مذاکــره بــرای پرداخــت غرامــت کامــاً
آماده است.
رئیــس ســازمان هواپیمایــی گفــت :پرداخــت
غرامــت مقدماتــی دارد کــه در حوزههــای فنــی و
حقوقی به نتیجه خواهد رســید و بر مبنای تفاهمی
که صورت خواهد پدیرفت ،انجام میشود/.ایرنا

نرخ تورم مرداد ماه  25.8درصد شد

سیاست گذار

گــروه اقتصــادی | بــازار بــورس تهــران کــه از
اوایل هفته گذشــته که بــا یک اتفاق غیرقابل
پیشبینــی (عرضــه نشــدن دارا دوم) بههم
ریخــت ،همچنــان بــا ایــن چالش دســت به
گریبــان اســت .در ایــن میــان دولتمــردان
ســعی وافر کردند کــه آرامش را بــه این بازار
برگرداننــد .آخریــن خبر هم این بــود که دارا
دوم یــا همــان صنــدوق پاالیشــی  ETFدر
چهارشنبه این هفته عرضه میشود اما جای
زخم ســقوط  230هزار واحدی شــاخص کل
همچنــان باقــی مانده اســت .اما چــرا چنین
اتفاقی افتاد؟ برای پاســخ به این ســؤال بهتر
است به عقب برگردیم.
در اواخــر تیر مــاه و اوایل مــرداد که رونق
در بــازار بورس به شــدت هیجانی شــده بود،
کارشناســان و حتــی دولتمــردان بــه مــردم
توصیــه میکردنــد کــه از خریــد هیجانــی
ســهام خودداری کنند ،زیرا این بازار ریســک
خودش را دارد و این توصیه تا بدانجا رســید
کــه مقامــات اول اجرایــی کشــور خواهان آن
شــدند که مــردم از فــروش داراییهای خود
بــرای ورود به بازار بورس خودداری کنند .در
واقع بازار بورس ،بازار ریســکپذیر است و به
ســرعت دچار حباب میشــود .حبابی شــدن
بــازار هــم میتوانــد به ســرعت منفی شــود،

امری که در بــازار بورس ایران کمتر از دو ماه
رخ داد.
تعــداد افــرادی کــه در ســال جــاری وارد
بــازار بــورس شــدند آن قــدر زیــاد بــود کــه
کارشناســان را به حیرت انداخــت .به طوری
که طبق جدیدترین آمار اخذ شــده از شرکت
سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه از ابتدای
امســال تــا ۱۰مــرداد  ۳میلیــون و  ۵۸۰هــزار
کــد جدید ســهامداری در بازار ســرمایه ایران
صادر شــد که با احتســاب کدهــای قبلی این
تعــداد بــه  15میلیــون و  250هزار کد رســید
کــه این جدا از ســهامداران عدالتی اســت که
به زودی وارد بازار بورس میشــوند .در واقع
بیش از  60درصد جمعیت کشور به نوعی با
بازار بورس و سهام درگیر شدهاند.
امــا حبــاب قیمــت ســهام چیســت؟
بررســیهای «ایــران» از  22شــرکتی که تأثیر
بســزایی در شــاخص بــورس دارنــد نشــان
میدهد کــه تقریباً قیمت ســهام تمامی این
شــرکتها از تیرماه به بعد دچار حباب شده
بودند که از هفته گذشــته اصالح قیمتی آنها
باعث شــده اســت کــه شــاخص دچــار افول
شود.
جــدول مقابــل ماجــرا را به وضوح نشــان
میدهد.

نام شرکت

باالترین قیمت

قیمت دیروز

میزان کاهش (درصد)

ایسنا

صفحه  10را بخوانید

دولتهای حجتاالسالم دکتر حسن روحانی درمیان
دولتهای پــس از جنگ بدون چون وچرا دســت کم
در حوزه اقتصاد از بداقبالترین دولتها بود وهست.
دولــت یازدهــم ،اقتصادی را تحویــل گرفت که دو
حسین سالحورزی ســال رشــد منفــی را تجربه کــرده بود و سیاســتهای
نایب رئیس اتاق
اقتصادی آشــفته و نیز مناســبات اقتصادی و سیاسی
بازرگانی ،صنایع
و معادن و کشاورزی ناسازگار با جهان ،به نرخ تورم باال و رکود گسترده منجر
ایران
شــده بود .سیاســتهای ارزی و سیاســتهای تجاری
بازارهــا را از تعــادل خارج کرده بــود و وضعیت خزانه
فاقــد تواناییهای کافی بــود؛ حاال نیز در حالی که دولت آقای روحانی ســال پایانی
خود را پشت سر میگذارد با بدترین و ژرفترین محاصره و تحریم اقتصادی تاریخ
برای یک کشور مواجه شده است.
از ســوی دیگر ،متأســفانه در درون مرزهای ملی ،دولت از ســوی منتقدان تحت
شــدیدترین فشــارها قــراردارد و منتقــدان بــدون توجــه بــه اینکــه محاصــره کامل
اقتصــادی ،راههــای فعالیت عــادی در اقتصاد را مســدود کــرده بر تنــور انتظارات
شــهروندان از دولت هیزم میریزند و بهنظر میرســد راهحل کارســازی نیز تاکنون
ارائه نکرد هاند.
و این چالشها در حالی اســت که اقتصاد با ســومین سال رشد منفی اقتصادی
همراه شده است؛ ویروس کرونا که اقتصاد همه کشورها و تجارت جهانی را کوچک
کرده نیز بر مصیبتها اضافه شده است.
اگر بخواهیم توصیهای به دولت برای یک ســال پیش رو داشــته باشــیم باید به
سراغ بدترین معضل فعلی رفته و از دولت بخواهیم آن را برطرف کند.
درحال حاضر بزرگترین تنگنای دولت برای اداره اقتصاد در بخشهای گوناگون
کمبود درآمدهای ارزی است که پیامدهای ناخوشایندی بر فعالیتهای اقتصادی
و بر سر متغیرهای کالن برجای گذاشته است.
وقتــی دولت اعتــراف میکند از درآمد پیشبینی شــده صــادرات نفت خام در
بودجه امسال فقط  6درصد آن محقق شده است و هنگامی که آمارهای صادرات
غیرنفتی در  4ماه نخست با کاهش جدی مواجه است ،دست دولت برای حصول
منابع ارزی بسته شده است .در چنین وضعیتی عرضه ارز در بازار نسبت به تقاضا
عقــب افتــاده اســت و نــرخ ارزهای معتبــر در بــازار آزاد در یک دوره کوتــاه مدت با
جهش بلندی مواجه شده است .پرش بلند قیمت ارزهای معتبر بسرعت به بازار
کاالها و خدمات رسیده است و نرخ تورم را با سرعت به باال میکشاند و قیمت تمام
شده تولید صنعتی را نیز افزایش میدهد.
از ســوی دیگــر بهدلیل ســقوط درآمــد ارزی ،راه واردات مســدود شــده وبزودی
شــاهد کمبود مواد اولیه و کاالهای واسطهای برای بخش تولید خواهیم بود .دراین
وضعیت دولت برای تأمین کسری بودجه بهدلیل از دست دادن درآمدهای ارزی
اقدامهــای متعــددی را در دســتور کار قــرار داده اســت کــه البته با توجه به شــرایط
محاصــره اقتصادی و از دســت رفتن درآمدها مالیاتی و گمرکی و عدم اســتقراض
مستقیم از بانک مرکزی فعالیتهای کارآمدی به حساب میآید.
رونق دادن به بازار سرمایه و نیز تشدید انتشار اوراق مالی گوناگون و نیز افزایش
فروش سهام شرکتهای دولتی درهمین مسیر قابل قبول به حساب میآیند ولی
به نظر میرسد ،مهمترین فعالیت دولت با وجود همه شرایط دشوار این است که
سیاست خارجی راه را برای ورود ارز با منشأ صادرات به کشور باز کند.
دولت محترم باید با اتخاذ سیاستهای اقتصادی چارهساز و نیز با فعالیت برای
متقاعد کردن نیروهای داخلی برای جا انداختن ضرورت توسعه صادرات این کار
را انجام دهد .راه دیگر این اســت که راه را برای آزادســازی منابع ارزی مسدود شده
درکشورهای دیگر با سیاستهای مداراجویانه و سازنده و استفاده از راههای حقوقی
و نیز کمک گرفتن از نهادهای جهانی انجام دهد.
قرض گرفتن از کشورهای با اقتصادهای قوی و بویژه کشورهایی که اقتصادهای
نیرومند دارند و اســتفاده از مســیرهای فاینانس از کشــورهای گوناگون نیز میتواند
دردســتور کار باشــد .همچنین اســتفاده از ریالهــای داخلی با روشهــای کارآمد و
بدون ریسک میتواند به دولت کمک کند تا این روزها و ماههای سخت را با عاقبت
توگوی جدی
به خیری ،تمام کند .مردان سیاســی دولت باید با منتقــدان وارد گف 
شــده و اگر برخی منتقدان از درک شرایط دشوار ایران ناتوان هستند آنها را هوشیار
کند تا دست از مخالفتهای کمرشکن و مسدودکننده همین روزنههای باقیمانده
بردارند.

مرکــز آمار ایران نــرخ تورم مردادماه  1399را اعالم کرد .بر اســاس این گزارش ،نرخ
تــورم ماهانــه و ســاالنه کاهشــی بــوده اما برخــاف این دو شــاخص ،تــورم نقطهای
افزایشــی بوده اســت .به طوری که مرکز آمار اعالم میکند :نــرخ تورم نقطهای گروه
عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش  ٥.٠واحد درصدی به ٢٦.٠
درصــد و گــروه «کاالهای غیر خوراکــی و خدمات» با افزایــش  ٢.٨واحد درصدی به
 ٣٢.٦درصد رسیده است.
ëëافزایش نرخ تورم نقطهای خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم نقطهای ،درصد تغییر عدد شاخص قیمت ،نسبت به ماه مشابه
ســال قبل اســت .نرخ تورم نقطهای در مرداد ماه  ١٣٩٩به عدد  ٣٠.٤درصد رســیده
اســت؛ یعنی خانوارهای کشــور به طور میانگین  ٣٠.٤درصد بیشــتر از مرداد ١٣٩٨
برای خرید یک «مجموعه کاالها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
نرخ تورم نقطهای مرداد ماه  ١٣٩٩در مقایســه با ماه قبل  ٣.٥واحد درصد افزایش
یافته است .نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» با
افزایش  ٥.٠واحد درصدی به  ٢٦.٠درصد و گروه «کاالهای غیر خوراکی و خدمات»
با افزایش  ٢.٨واحد درصدی به  ٣٢.٦درصد رســیده اســت .این در حالی اســت که
نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شــهری  ٣٠.٦درصد اســت که نسبت به ماه قبل
 ٣.٦واحد درصد افزایش داشته است .همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی
 ٢٩.٦درصد بوده که نسبت به ماه قبل  ٣.٧واحد درصد افزایش داشته است.
ëëکاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
بنا براین گزارش ،نرخ تورم ماهانه مرداد  ١٣٩٩به  ٣.٥درصد رسیده که در مقایسه
با همین اطالع در ماه قبل ٢.٩ ،واحد درصد کاهش داشــته است .تورم ماهانه برای
گروههــای عمــده «خوراکیها ،آشــامیدنیها و دخانیــات» و «کاالهــای غیر خوراکی
و خدمــات» بــه ترتیــب  ٣.٦درصد و  ٣.٤درصد بوده اســت .این در حالی اســت که
نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شــهری  ٣.٥درصد اســت که نســبت به ماه قبل،
٣.٠واحد درصد کاهش داشــته اســت .همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی
٣.٢درصد بوده که نسبت به ماه قبل  ٢.٧واحد درصد کاهش داشته است.
ëëکاهش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور
همچنین نرخ تورم ساالنه مرداد ماه ١٣٩٩برای خانوارهای کشور به ٢٥.٨درصد رسیده
که نسبت به همین اطالع در ماه قبل ٠.٦ ،واحد درصد کاهش نشان میدهد .همچنین
نــرخ تورم ســاالنه برای خانوارهای شــهری و روســتایی بــه ترتیب  ٢٥.٩درصــد و ٢٥.٤
درصد است که به ترتیب  ٠.٥و  ١.٠واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.
ëëتغییرات قیمتها در ماه جاری
در گــروه عمــده «خوراکیهــا ،آشــامیدنیها و دخانیــات» بیشــترین افزایش قیمت
نســبت به ماه قبل مربوط به گروه «چای ،قهوه و ســایر نوشــیدنیها» (انواع نوشــابه
و دوغ پاســتوریزه) ،گــروه «دخانیــات» (انــواع ســیگار) ،و گــروه «شــیر ،پنیــر و تخــم
مرغ» (خامه ،پنیر پاســتوریزه ،شــیر پاســتوریزه و ماســت پاستوریزه) اســت .در گروه
عمــده «کاالهای غیر خوراکی و خدمات» ،گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (ماشــین
لباسشــویی ،یخچال فریزر و ظروف آشــپزخانه) ،گروه «حمــل و نقل» (قیمت انواع
خــودرو) و گروه «تفریح و فرهنگ» (دوربین عکاســی ،قطعــات کامپیوتر ،دوچرخه
بچهگانه ،لپتاپ) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
ëëدرصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینهای کل کشور در ماه جاری
دامنــه تغییــرات نــرخ تــورم ســاالنه در مرداد مــاه  ١٣٩٩بــرای دهکهــای مختلف
هزینهای از  ٢٣.٤درصد برای دهک اول تا  ٢٨.٨درصد برای دهک دهم است.

