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همتی:
فشار اقتصادی دشمن را خنثی 

خواهیم کرد

رییس کل بانــک مرکزی گفــت: کاری که ما 
اقتصادی ها می توانیم انجام دهیم فــارغ از آنچه 
مسئوالن سیاسی تصمیم می گیرند، مقابله با فشار 
اقتصادی آمریکاست و اینکه بتوانیم اقتصاد مقاومتی 
را تقویت کنیم و آثار منفی تحریم را بر اقشار مختلف 
و اقتصاد کاهش دهیم و تمــام توان مان را خواهیم 
گذاشت که در راه سردار سپهبد سلیمانی که همان 
مقاومت اســت، قدم برداریم و استقالل اقتصادی 
کشور را تقویت و فشــار اقتصادی دشمن را خنثی 
کنیم. به گزارش ایلنــا، عبدالناصر همتی در مورد 
شهادت سردار سلیمانی اظهار کرد: همانگونه که 
حضور ایشان برای کشور نعمت بود، شهادت شان 
هم برای کشور نعمت شده اســت؛ از این لحاظ که 
حماسه ملی را در سراسر کشور موجب شدند. پیکر 
این شهید بزرگوار در شهرهای مختلف کشور تشییع 
شد و حتی شهرهایی هم که تشییع نشد، ملت بزرگ 
ایران به پا خاستند. وی افزود: ایشان تمام عمرشان 
را برای جمهوری اسالمی و مقاومت اسالمی صرف 
کردند و بزرگترین فشار اکنون از سوی آمریکا علیه 
جمهوری اسالمی برای شکســتن مقاوت است و 
فشار حداکثری به کشورمان وارد می شود. همتی 
گفت: اینکه بعد از شــهادت ایشــان چه واکنشی 
نشان داده شود و چه تصمیم اتخاذ شود، مربوط به 
مسئوالن سیاسی کشــور و نظام است. اما باالخره 
تمام حرکت هایی که آمریکا انجــام می دهد این 
است که در فشار حداکثری که به کشور وارد می کند 
مقاومت اقتصادی شکسته شود و هدف شان نابودی 
و فروپاشی اقتصاد ایران بود که ظرف یک سال و نیم 
گذشته مردم مقاومت کردند. دولت و نظام نیز تدبیر 
داشتند و توانستیم کشور را از عواقب فشار آمریکا دور 
کنیم. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: شــهادت 
سردار ســلیمانی هم برای این است که مقاومت را 
بشکنند و کاری که ما اقتصادی ها می توانیم انجام 
دهیم فارغ از آنچه مســئوالن سیاســی تصمیم 
می گیرند، مقابله با فشار اقتصادی آمریکاست و اینکه 

بتوانیم اقتصاد مقاومتی را تقویت کنیم.
    

از سوی سازمان حمایت؛
۵ کاالی اولویت دار نظارتی 

اعالم شد

کار گروه تنظیم بازار، ۵ کاالی الستیک سنگین، 
میلگرد و ورق، حبوبات، شکر و خدمات حمل و نقل 
بار را به عنوان کاال و خدمــات اولویت دار در هفته 
منتهی به بیســتم دی ماه معرفی کرد. به گزارش 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
پنج کاالی الســتیک ســنگین، میلگرد و ورق، 
حبوبات، شــکر و خدمات حمل و نقل بار به عنوان 
کاال و خدمات اولویت دار نظارتی در هفته منتهی به 
بیستم دی ماه معرفی شدند. تعیین کاالهای اولویت 
دار به صورت مستمر، در هر هفته از سوی کارگروه 
تنظیم بازار صورت می گیرد که بر همین اساس ۵ 
کاالی الستیک سنگین، میلگرد و ورق، حبوبات، 
شکر و خدمات حمل و نقل بار به عنوان کاال و خدمات 
اولویت دار در هفته منتهی به بیستم دیماه  معرفی 
نمود. سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها 
و سازمان حمایت مصرف کنندگان تولیدکنندگان 
در کنار نظارت و بازرسی های معمول و همیشگی 
خود، تمرکز و توجه بیشتری بر عملکرد بنگاه های 
مرتبط به کاالها و خدمات اولویت دار مذکور معطوف 
نموده و رسیدگی به تخلفات احتمالی پیرامون این 
کاالها را در اولویت نظارتی قرار می دهند. در طول ۹ 
ماهه ابتدای سال جاری بیش از یکصد هزار بازرسی 
در موضوع شکر انجام شده و ۵۵۹0 پرونده تشکیل 
شده است. همچنین در موضوع حمل و نقل، ۷ هزار 
بازرسی انجام شده که دوهزار و دویست و پنجاه و 
هفت پرونده تخلفاتی مطابق با این نظارت به عنوان 
متخلف شناسایی شده اســت. هر گونه گزارش و 
شکایات مردمی اعم از حقیقی یا حقوقی از تخلفات 
واحد های صنفی و غیرصنفی در خصوص کاالهای 
اولویت دار اعالم شده در اسرع وقت مورد رسیدگی 
قرار خواهد گرفت لذا سامانه تلفن ۱۲۴ ستادهای 

خبری آماده دریافت گزارش های مردمی است.

خبر اقتصادی
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مهناز اعتدالی

خبر شــهادت ســردار قاســم 
ســلیمانی بازارهای جهانــی را در 
آغازین روزهای ســال نو میالدی با 
تنش هــای قابل مالحظه ای مواجه 
کرد که ابعاد آن بــا توجه به جنگ 
توییتری دونالد ترامــپ در فضای 
مجــازی هر لحظــه گســترده تر 

می شود. 
انتشار خبر ترور ســردار ایرانی 
از همان ســاعات اولیه روز جمعه، 
بازارهای سهام، نفت و طالی جهانی 
را با واکنش منفی نســبت به اقدام 
تروریستی آمریکا در بغداد قرار داد. 
قیمت نفت به اوج ۷ ماهه صعود کرد 
و در روز گذشته از مرز ۷0 دالر فراتر 
رفت. طالی جهانی نیز در پی ترس 
از افزایش تنش در خاورمیانه جهش 
بیش از ۲ درصدی را به ثبت رساند 
و به باالترین ارتفــاع در ۴ ماه اخیر 
رســید و از ۱۵۷0 دالر در هر اونس 

هم عبور کرد. 
جهش دوبــاره قیمــت نفت به 
دنبال تهدیدهای پی در پی دونالد 
ترامپ رقــم خورد. پــس از این که 
ترامپ تهدید کرد عــراق را تحریم 
خواهد کرد و دامنه جنگ توییتری 
خود را در مورد ایران گسترش داد، 
قیمت نفت در مســیر صعودی قرار 

گرفت.
معامله گران بازارهــا همچنان 
وضعیت خاورمیانــه را با دقت رصد 
می کنند. بازارهای ســهام جهانی 
نیز در واکنش به باال گرفتن تنش در 
خاورمیانه همچنان ریزشــی است. 
ضمن اینکــه تقاضا بــرای ارزهای 
امن ماننــد ین ژاپــن همچنان باال 
است تا جایی که این موضوع منجر 
به تقویت این ارز در برابر سایر ارزها 

شده است.
پیامدهای تروریسم منطقه ای و 
جهانی در اولیــن قدم کاهش ثبات 
اقتصــادی اســت و در ادامه تهدید 
گروه های تروریستی می تواند منجر 
به افزایش هزینه مبادالت شــود و 

تجارت آزاد را به خطر اندازد.
 در واقع تروریســم از کانال باال 
بردن هزینه مبادلــه، مختل کردن 
نظام تجــارت و افزایش ریســک 
ســرمایه گذاری خارجی اقتصاد را 
تحت تاثیر قــرار می دهد. به عبارت 
دیگر تروریســم عالوه بــر به خطر 
انداختــن امنیت جانــی، امنیت 
اقتصادی را هم هدف می گیرد و این 
در حالی است که امنیت اقتصادی 

امروزه به عنوان اساس امنیت ملی 
تلقی می شود.

هزینه های ناشی از تروریسم در 
دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت به 
اقتصاد کشــورها لطمه می زند. در 
کوتاه مدت، اثر تروریســم ناگهانی 
و شوک آور اســت و بر فعالیت های 
ســرمایه گذاری های کوتاه مدت، 
بازار ســرمایه، توریســم و اشتغال 
تاثیــر می گذارد، امــا در بلندمدت 
رشــد اقتصادی را به شــکل منفی 
تحت تاثیر قرار می دهد زیرا کسب 
وکارها مجبور به افزایش هزینه های 

امنیتی خود می شوند. 
بازارها در ایران از سال ۲0۱۴ و 
۲0۱۵ هزینه  معنادارتری را نسبت 
به گذشته داشته است، زیرا حضور 
گروهک تروریستی داعش افزایش 
هزینه ها را چند برابر کرد. تا جایی که 
بنا به اطالعات و داده های حاصل از 
مجمع اقتصاد جهانی، ایران در این 
مدت از نظر هزینه هایی که تروریسم 
بر کسب وکار این کشور وارد کرده، 
در رتبه های باالی ۱00 قرار داشته 
که به تبع آن ســطح رقابت پذیری 
اقتصاد ملی نیز در رتبه های پایین 

قرار گرفته است. 
امــا اقتصاد ایران در ســال های 
اخیــر در کنار تبعــات تحریم های 
آمریــکا و تروریســم داعــش، 
ضربه های قابل توجهی نیز از برخی 
تندروی های داخلــی دریافت کرد 
که به مراتب آثار زیانبار آن مشهود 

است. 
ل  ســا ر ا و  نی هــا  ا خو جز ر
پیامک هــای تهدید آمیز راســت 
افراطی که تــا پیش از ایــن برای 
تصویب لوایــح چهارگانــه به کار 
می رفت اکنــون در ســایه رخداد 
شهادت سپهبد سلیمانی و در کنار 
جشن پایان یافتن برجام دیگر علنی 
شده اســت به طوری که تندروهای 
داخلی هرگونه ســخنی که نشان 
از اعتــدال و دوری از رفتارهــای 
جنگ افروزانه را داشته باشد نشانه 

گرفته و بی محابا بر آن می تازند. 
بعد از وقایع آبان ماه که تاثیر آن 
موجب کاسته شــدن سرمایه های 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شد 
و به نوعــی چند صدایــی و فاصله 
را در اذهــان عمومی پدیــد آورد 
اینک واقعه ترور و شــهادت سردار 
سلیمانی توانســته است در سطح 
قابل قبولی همدلــی و یکپارچگی 
را دوبــاره رقم بزند. ملــت ایران در 
طول تاریخ نشــان داده است که در 
مقابل تهدید خارجی مســیر یک 
صدا شــدن را برمی گزیند و اینک 

بار دیگر همگرایی ملی در اوج قرار 
گرفته است. 

برایــن اصــل چنانچــه از این 
همگرایی در راستای تقویت سرمایه 
اجتماعی و اقتصــادی بهره برداری 
شــود می توان امیدوار بــود که در 
برابر موج نزولــی بازارها قدرتمند 
عمل کنیم. زیــرا هر انــدازه نظام 
بتواند با ایجاد وحدت ملی، سرمایه 
اجتماعی خلق کنــد، امید به بهبود 
اقتصادی بیشتر می شــود چرا که 
ســرمایه اجتماعی پشتوانه  مهمی 
برای بهبود وضع اقتصادی است و نه 
تندروی و افراط در تصمیم ها؛ براین 
اساس رسیدن به ثبات اقتصادی از 
مســیر منطق رقم می خورد که این 
مهم نباید فدای بازی های سیاسی 

و حزبی شود. 
عبــاس آخوندی، وزیــر دولت 
یازدهم در رابطه با پیش بینی آینده 
کوتاه مــدت اقتصاد ایــران پس از 
شهادت سردار سلیمانی، در گفتگو 
با شهروند اعالم کرد: »شکی نیست 
که تشــدید تنش، وضع اقتصاد را 
ناخوشــایند خواهد کــرد اما بنده 
معتقدم مجموعه نظام دارای منطق 
است و به همین سبب به سوی یک 
فضای غیرقابل کنترل یا به تعبیری 
افراط  در تصمیمات نخواهد رفت و 
قطعا درنهایت تصمیم گیران کشور 
منطق را بر احساس ارجح می دانند 
و به همین ســبب معتقدم وقایعی 
رخ نخواهد داد کــه بخواهیم نگران 
تأثیرپذیرفتن اقتصاد کشور از آنها 
باشــیم. بنده باور نــدارم که در پی 
وقایع اخیر مسئوالن به این نتیجه 
برســند که ایران از برجــام خارج 
 FATF شــود یا اینکه تصور کنیم
در ایران به پایان خط رســیده است 
و با مــوارد این چنینی نیز نمی توان 
پیش بینی هایی برای ترسیم تصویر 

نزولی از اقتصاد کشور داشت.«
 بازارهای مالی 

در ابهام خطر جنگ 
ســایه ابهامات و عدم قطعیت ها 
بعد از عملیات تروریستی امریکا در 
منطقه خاورمیانه به حدی گسترده 
است که بر تمامی بازارهای جهانی 
و داخلی بــورس، ارز و طالی تاثیر 

گذاشته است. 
نــرخ دالر در روز شــنبه بعد از 
حادثه شــهادت ســردار سلیمانی 
به ۱۳ هزار و ۸۵0 تومان )باالترین 
ســطح از ابتدای خرداد( رسید. اما 
بــازار ارز روز گذشــته در حالی که 
فعالیت صرافی ها در اســتان تهران 
تعطیل بود، با اقدام بازارســاز ثبات 
نرخ گذاری رقم خــورد تا جایی که 

قیمت دالر به ۱۳ هزار و ۳۳0 تومان 
بازگشت.

این در حالی است که در دو هفته 
گذشته دو اتقاق مهم در بازار ارز رخ 
داد که به واســطه آن توانایی مقابله 
بازیگران با اراده بازارساز تحت تاثیر 
قرار گرفت. ابتدا محدود شدن کل 
مبلغ قابل انتقال غیــر حضوری به 
۱00 میلیون و مهمتر از آن افزایش 
شدید شــیب پوزهای مسدود شده 
در خارج از کشــور، که این دو اقدام 
بازارساز توان بازیگران را برای بستن 
سمت ریالی معامالت اعم از امروزی 

و فردایی تحت کنترل قرارداد.
رصد بــازار طال نشــان می دهد 
که انتظار بازیگران این بازار نسبت 
به ریسک های سیاســی بسیار باال 
اســت. بهای طال در معامالت روز 
جمعه بازار جهانی تحت تاثیر خبر 
شهادت سرلشــکر قاسم سلیمانی 
که ریسک گریزی سرمایه گذاران را 
به همراه داشت، به باالترین حد در 

چند ماه اخیر صعود کرد. 
چشــم انداز بــازار طــال در 
نظرســنجی »کیتکونیوز« که مهم 
ترین نهــاد پیش بینــی وضعیت 
بازار طالســت از ســرمایه گذاران 
وال اســتریت، شــمار معدودی از 

ســرمایه گذاران روند نزولی طال در 
سال ۲0۲0 را پیش بینی می کنند 
و ۸0 درصــد انتظــار دارند قیمت 
طال تا پایان ســال جــاری حداقل 
به بــاالی ۱۶00 دالر در هر اونس 
برســد. در این میان اگرچه تحلیل 
گران وال اســتریت انتظــار دارند 
قیمت طال تا پایان ســال ۲0۲0 به 
روند صعودی ادامه دهد اما به اندازه 

سرمایه گذاران خوش بین نیستند.
بــه گفتــه اســتفن اینــس، 
استراتژیســت بازار شرکت »اکسی 
تریدر«، فضای نرخ های بهره پایین، 
تداوم ابهامات کالن و رکورد باالی 
بازارهای ســهام، نگهداری طال به 
عنوان پناهی در برابــر نامالیمات 
اقتصــادی را منطقی کرده اســت. 
این دیدگاه احتماال می تواند عامل 
تقاضــای باالتر برای طال در ســال 
۲0۲0 باشد و از روند صعودی میان 
مدت این فلز ارزشــمند پشتیبانی 
کند. فضای بخش ُخرده فروشــی 
بازار طال ممکن اســت نشانه ای از 
تداوم روند صعودی قیمت ها در سال 

جاری باشد. 
قیمت ســکه نیز پــس از حدود 
۶ ماه کانــال ۵ میلیــون تومانی را 
تصاحب کرد. بهای سکه طی دو روز 
ابتدای هفته جدی ترین رشــد یک 
سال گذشته را به نمایش گذاشت تا 
به واســطه آن تب باالی تقاضا برای 

دارایی های امن را آشکار کند.
 فروکش هیجان 
در بورس تهران 

بازار ســرمایه روز گذشــته به 
دلیل مراسم تشــییع پیکر سردار 
سپهبد قاســم ســلیمانی تعطیل 
بود. اما در روز یکشــنبه پس از آن 
کــه صندوق های»تثبیــت بازار« 
و»توســعه بازار« به میدان آمدند 
و شــرکت های حقوقی نیــز ۴هزار 
میلیارد تومــان ســهام متعلق به 
ســهامداران حقیقــی را خریدند 
هیجان بازار به صورت نسبی کاهش 

یافت.
ســهامداران عمــده در دو روز 
ابتدای هفتــه حضــور موثری در 
جهت شکستن صفوف فروشندگان 
داشته اند. این دســته از فعاالن در 
روز شنبه طی مشارکتی بی سابقه، 
مالکیت حدود ۱۸۵0 میلیارد تومان 
از کل سهام بورسی را به نام خود رقم 
زدند و روز یکشنبه نیز بالغ بر ۵۳0 
میلیارد تومان ســهم را به پرتفوی 

خود اضافه کردند.
از سوی دیگر هجوم سهامداران 
خرد برای فروش سهام در بورس پس 
از رخداد تروریستی آمریکا در عراق 
بسیار باال بود اما با اقدام شرکت های 
حقوقــی و صندوق های»تثبیــت 
بازار«،»توسعه بازار«، نقدشوندگی 
بازار ســرمایه در شــرایط بســیار 

مناسبی قرار گرفت.
ارزش صف های فروش بورس در 
پیش گشایش روز شنبه به بیش از ۶ 
هزار میلیارد تومان می رســید و در 

پایان معامالت شنبه رقمی معادل ۴ 
هزار میلیارد تومان بود. درحالی که 
دادوســتدهای روز یکشنبه با صف 
فــروش بیــش از ۱۷00 میلیارد 
تومانی آغاز شــد و در نهایت با صف 
فروش ۱0۳۵ میلیــارد تومانی به 
پایان رســید. کاهش قابل مالحظه 
ارزش صف هــای فــروش نشــان 
می دهد ترس بیــن معامله گران با 

گذر زمان فروکش خواهد کرد. 
اختــالف روند قیمــت در میان 
بنگاه های کوچــک و بزرگ از دیگر 
خصایص معامالت در دو روز ابتدایی 
بعد از رخداد تروریستی بود که نباید 
از آن غفلت کــرد. انجماد پول ها در 
صف های فروش سهم های کوچک، 
در فقدان خریدار و عدم معامله این 
نمادها با وجــود بهبود فضای روانی 
حاکم بر بازار نشــان مــی دهد که 
برقراری صف های فروش با حجم باال 
در کنار بی رغبتی خریداران حقیقی 
و حقوقی به جمــع آوری صف های 
فروش بیش از هر چیــز تحت تاثیر 
ریسک های محیطی اســت که به 
شــکل تقابل نظامی ایران و آمریکا 

نمایان شده است.
از آنجا که ریســک های سیاسی 
گذرا است و در بازه هایی بازار تحت 
تاثیر آن ریزش داشــته اما در مدت 
کوتاهی مجدد با هوشیاری در مسیر 
رشد قرار گرفته و رکوردهای خود را 
به ثبت رســانده است؛ براین اساس 
قاعده این بازار مــی طلبد که همه 
ســهامداران در بازار افق بلندمدت 
را مدنظر قرار دهند زیرا اتفاق اخیر 
در بورس نشــان داد ســهامدارانی 
که دید کوتاه مدت به بورس دارند، 
زیان بســیاری را تجربــه کرده اند. 
تحلیلگــران بازار معتقدند ســایه 
ابهامات محیطی بر تمــام اقتصاد 
کشور گسترده اســت براین اساس 
هر گونه فعالیت در بــورس متاثر از 
فضای کالن اقتصاد سیاسی است. 
بنابراین در چنیــن حالتی که عدم 
قطعیت ها شدت می یابد، می توان 
رفتار بازیگــران را رصد کــرد و به 
بازسازی انتظارات پرداخت و به این 
ترتیب، تصویــر منطقی تری برای 
انتخاب و عمل در آینده ترسیم کرد.

تهدید ترامپ به تحریم عراق واکنش بازارهای جهانی را در پی داشت؛

تداوم سیر صعودی بهای نفت

جهش دوباره قیمت نفت به 
دنبال تهدیدهای پی در پی 

دونالد ترامپ رقم خورد. 
پس از این که ترامپ تهدید 
کرد عراق را تحریم خواهد 

کرد و دامنه جنگ توییتری 
خود را در مورد ایران 

گسترش داد، قیمت نفت در 
مسیر صعودی قرار گرفت

تروریسم از کانال باال بردن 
هزینه مبادله، مختل کردن 

نظام تجارت و افزایش 
ریسک سرمایه گذاری 

خارجی اقتصاد را 
تحت تاثیر قرار می دهد. 

تروریسم عالوه بر به خطر 
انداختن امنیت جانی، 

امنیت اقتصادی را هم هدف 
می گیرد و این در حالی 

است که امنیت اقتصادی 
امروزه به عنوان اساس 

امنیت ملی تلقی می شود


