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تمایل شرکت های بزرگ ایتالیایی 
برای بازگشت به بازار انرژی ایران

توسعه ایرانی - 
ســفیر ایتالیا در دیدار 
با وزیر نیــرو از تمایل 
شــرکت های بــزرگ 
ایتالیایی برای بازگشت 

به بازار انرژی ایران خبر داد.
»رضا اردکانیان« وزیر نیرو در دیدار با سفیر ایتالیا 
در تهران ضمن اشاره به وجود فرصت های فراوان 
همکاری دوجانبه با ایران در ابعاد مختلف تجاری 
و صنعتی به ویژه در حوزه های انرژی و آب، بر امکان 
استفاده از ظرفیت های کم نظیر کشورمان در منطقه 
برای همکاری مشترک دو کشور در پروژه هایی در 

کشورهای ثالث تاکید کرد.
وزیر نیرو همچنین با اشــاره بــه وجود قوانین 
حمایتی و مشوق برای سرمایه گذاران خارجی در 
طرح های نیروگاهی ایران، اضافه کرد: دیدارهای 
دوجانبه و برگــزاری همایش هــای تجاری بین 
شــرکت های ایرانی و ایتالیایی می تواند به توسعه 
روابط کمک کرده و این درحالی اســت که حجم 
تعامالت تجاری بین دو کشور نسبت به سال 2017 

تا 20 درصد کاهش یافته است.
    

سناریوی جدید شورای عالی 
بورس برای سهام داران 

توسعه ایرانی - 
شورای عالی بورس در 
جدیدترین تصمیمات 
خود سناریوی جدیدی 
را برای حمایت از سهام 
داران خــرد در نظر گرفتــه و به این ســهام داران 
وعده بازدهی 2۵ درصدی داده اســت اما به شرط 

و شروطی!
بازار سرمایه امسال میزبان تعداد زیادی سهام 
دار خرد و جدید بود که بنا به شــرایط بازار سرمایه 
در ماه های ابتدای ســال، این بازار را برای سرمایه 
گذاری انتخاب کردند؛ به طوریکه تعداد سهام داران 
بازار سرمایه از حدود 200 هزار نفر به بیش از چهار 
میلیون نفر، بدون در نظر گرفتن مشموالن سهام 

عدالت، رسید.
بر این اســاس و طبق اعالم ســازمان بورس، 
ســهامدارانی که در تاریخ 12 اســفندماه ارزش 
پورتفوی آنها 10 میلیون تومان یا کمتر اســت و 
ورود آنها به بازار ســرمایه در سال جاری تا به امروز 
اتفاق افتاده است، بتوانند روی پورتفوی سهام خود 
نوعی ضمانت حداقل بازدهی از صندوق توســعه 

دریافت کنند.
پورتفوی مورد محاسبه برای این افراد مشتمل 
بر ســهام، واحدهای صندوق های با درآمد ثابت و 
صندوق های ســهامی و به طور کلی اوضاع اوراق 
بهادار بازار سرمایه خواهد بود که اگر ارزش آن 10 
میلیون تومان یا کمتر باشد، صندوق توسعه بازار، این 
حمایت را در قالب یک اختیار فروش برای این دسته 
از سهامداران روی کل پورتفوی شان و برای تاریخ 

انتهای اردیبهشت 1۴01 قائل می شود.
    

مرتضی بانک استعفا داد
تضی  مر رو-  فرا
بانک با ارسال نامه ای 
به رییس جمهــور، از 
ســمتش در دبیــری 
شــورای عالی مناطق 
آزاد و معاونت ریاســت جمهوری اســتعفا داده 
اســت. بانک از ســال 1۳۹۶ به عنوان مشــاور 
رئیس جمهور در مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی و 

دبیر مناطق آزادمشغول به کار بود.
هنوز مشخص نیست که حسن روحانی با این 

استعفا موافق می کند یا نه. 
در این نامه خطــاب به رییس جمهوری آمده 
است: مبنی بر اســتیذان از مقام معظم رهبری 
و مکاتبــه قبلی اینجانــب در ایــن خصوص و 
با تشــکر مجدد از ابــراز لطف دســتور صادره 
حضرتعالی به منظور پیگیری و اخذ اســتیذان و 
نیز هماهنگی های صورت گرفته در این زمینه و 
با سپاس بیکران از الطاف و دستور مقام عظمای 
والیت در موافقت با ادامه همکاری بنده تا بایان 
دولت همانگونه که مستحضرید می باشید، قبل و 
بعد از بازنشستگی حقیر به هیچ وجه در خواستی 
برای ادامه فعالیت نداشــتم و صرفا براساس نظر 
جنابعالی و پیگیری هــای جناب دکتر واعظی تا 
پایان سال و به دلیل شرایط آخر سال هماهنگ 
گردید تا خدمت خود را ادامه دهم. اینک به دالیل 
گوناگون و ازجمله جلوگیــری از ایجاد هرگونه 
شــائبه ای برای دولت و نظام در استفاده از افراد 
بازنشسته بدینوسیله استعفای خویش را تقدیم 
می نمایم تــا از هر زمانی که مقــرر فرمایید این 

مسئولیت به فرد دیگری واگذار شود.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

بررسی لوایح مرتبط با اف ای تی اف در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به تعویق 
افتاد. این خبر کوتاه کافی بود تا بازارهای 
ایران تحت تأثیر قرار گرفته و روند حاکم 

بر بازارها معکوس شود.
در شرایطی که انتظار می رفت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در سیزدهمین 
روز اسفند ماه تصمیم خود در خصوص 
پیوستن یا پیوستن ایران به کنوانسیون 
اف ای تی اف را با بررسی لوایح مرتبط با 
این کنوانسیون اعالم کند، دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام از تعویق زمان 
بررســی تا فروردین ماه ســال 1۴00 
خبر داد. حاال دو ســال است از رد لوایح 
مرتبط با اف ای تی اف در شورای نگهبان 
می گذرد. دی ماه ســال جاری بود که 
صادق الریجانی از بررسی مجدد لوایح 
اف ای تــی اف با موافقــت مقام معظم 
رهبری خبر داد. از سال گذشته در پی 

عدم تصویب لوایح مرتبط با اف ای تی اف 
در مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
ایران در لیست ســیاه این کنوانسیون 

قرار گرفت.
در حالی که واکنش بازارها به تصمیم 
مجمع با افزایش قیمت طال، سکه و ارز 
از یک سو و ریزش بورس از سوی دیگر 
کامال روشن بود، رئیس جمهوری نیز 
به این موضوع واکنشی شفاف نشان داد 
و تاکید کرد: تصویب اف ای تی اف برای 
زندگی مردم مهم اســت. به گفته وی 
تمام کشورهایی که دوست ما هستند 
و با ما کار می کنند، تهدید می کنند اگر 
به اف ای تی اف ملحق نشوید، ارتباطات 

بانکی با ما قطع می شود.
حسن روحانی در جلسه هیأت دولت، 
درباره بررســی اف ای تی اف در مجمع 
تشــخیص گفت: همه کشورها تالش 
می کنند رتبه باالتری را در اف ای تی اف 
کسب کنند ولی ما ایســتادیم تماشا 

می کنیم.

روحانی  با اشــاره بــه اینکه دولت 
اقدامات خود را دربــاره FATF انجام 
داده است، گفت: دولت چهار الیحه در 
این زمینه به مجلس برد که با کار دولت و 
مجلس و شورای نگهبان انجام و دو الیحه 
آن ابالغ و تمام شده، اما دو الیحه درباره 
جرایم ســازمان یافته و مقابله با تامین 
مالی تروریسم دچار اشکاالتی بوده که 

به مجمع تشخیص رفته است.
رئیس جمهور گفــت: تصویب این 
لوایح برای زندگی مــردم خیلی مهم 
است و باید واضح گفته شود. وقتی عدد 
ریسک کشور از ۶ به 7 می رود به خاطر 
همین اســت. یعنی مردم باید از جیب 
شــان پول بدهند. وقتی این لوایح اجرا 
نمی شود برای نقل و انتقاالت پول مردم 
باید پول بیشــتری بدهند و اکنون هم 
داریم پول می دهیم. تمام دولت ها که با ما 
ارتباط دارند و حتی کار بانکی محدودی 
با ما انجام می دهند توصیه می کنند که 
اگر آن را اجرا نکنید ارتباطات بانکی مان 

لغو می شود. مگر ما می خواهیم به قرن 
پیش و دوران دکان و صرافی برگردیم؟ 
اینها حقوق و زندگی مردم اســت و با 

جیب تک تک آدم ها ارتباط دارد.
 هادی حق شــناس، کارشــناس 
اقتصــادی نیز معتقد اســت تصویب 
اف ای تی اف در شــرایط کنونی مهم تر 
از خروج از تحریم هاست چرا که ادامه 
حضور ایران در لیست سیاه اف ای تی اف، 
خروج ایران از تحریــم را بی اثر خواهد 
کرد. به گفته وی، ادامه این شرایط منجر 
به انزوای نظام بانکی ایران شده و امکان 
مراوده حتی با کشــورهای دوست را از 

میان می برد.
 تاثیر تعویق بررسی اف ای تی اف 

بر بازار ارز چه بود؟
 بازار ارز در حالی وارد پنجمین روز 
هفته شد که قیمت ارز روندی کاهشی 
را در دومین هفته اسفند ماه تجربه کرده 
بود. بازار ارز شــاهد ورود دالر به کانال 
2۴ هزار تومان و نوسان کاهشی قیمت 
در این کانال بود اما در پی تعویق زمان 
بررســی الیحه اف ای تی اف، بازار ارز با 
واکنشــی منفی مواجه شد. بررسی ها 
نشــان می دهد به محض اعالم تعویق 
زمان بررســی قیمتها در صرافی ملی 
افزایشــی در محدوده 2۴0 تومان و در 
بازار آزاد افزایشی بیش از این میزان را 
تجربه کرد. قیمت دالر در صرافی ملی 
2۴ هزار تومان و ۶7۴ تومان رسید که 
دیروز این نرخ به کف کانــال 2۴ هزار 
تومان رسیده بود. در بازار آزاد نیز روند 
افزایشــی را تجربه کرد بــه طوری که 
قیمت هر دالر در بازار به کانال 2۶ هزار 

تومان ورود کرد..
 راه بازار طالی ایران از بازار 

طالی جهان جدا شد
در شرایطی که قیمت هر اونس طال 
در بازارهای جهانی روندی کاهشی را 

تجربه کرد و هر اونس طال در بازارهای 
جهانی کاهــش 2۴ دالری را شــاهد 
بود؛ بهای ســکه و طال در میانه دیروز 
در بازار وارد فاز افزایشــی شد. قیمت 
هر قطعه ســکه تمام بهــار آزادی در 
حالی به بیــش از 11 میلیــون تومان 
رسید که در روز سه شنبه، قیمت ها به 
کانال 10 میلیون تومان نیز ورود کرده 
بود. صرافان پیش بینی می کنند روند 
افزایشــی قیمت ها در روزهای آتی نیز 
ادامه یابد چرا که بازار تاثیری منفی را از 
تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام 
پذیرفته است. این اتفاق با توجه به باال 
گرفتن تنش های سیاسی میان ایران و 
اروپا و آمریکا در خصوص فعالیت های 
هسته ای، می تواند ســیگنالی منفی 
و واقعی برای بازار تلقی شــود.افزایش 
حباب ســکه نیز نشــان از تغییر روند 
فعالیت نوسان گیران دارد چرا که افزایش 
تقاضا نشــان از آن دارد که حداقل در 
کوتاه مدت، قیمت هــا افزایش خواهد 

یافت. 
 بورس چه می شود؟

 شاخص بورس اوراق بهادار نیز که 
پیــش از این در روز سه شــنبه، پس از 
مدت های طوالنی، مثبت شد، دیروز بار 

دیگر روندی منفی را تجربه کرد.
بــورس اوراق بهادار در شــرایطی 
بسیار نامساعد قرار دارد و ماه هاست که 
وضعیتی فرسایشی را برای سهامداران 
ایجاد کرده است. عقب نشینی شاخص 
بورس در سال های اخیر بی سابقه بود. 
کارشناســان این عقب نشینی را یکی 
از بزرگترین ریزش هــای تاریخ بورس 
می دانند. شــاخص بورس از محدوده 
باالتر از دو میلیون واحــد در مرداد ماه 
به کمتر از یک یملیون و دویست هزار 
واحد در شرایط فعلی رسیده است. این 
روند فرسایشــی زمینه را برای خروج 

ســهامداران حقیقی از بازار مهیا کرده 
است. رضا فرهادی، کارشــناس بازار 
سرمایه نیز در خصوص تأثیر این اتفاق 
بر بازار سرمایه به تجارت نیوز گفت: بازار 
سهام در شرایط خوبی قرار ندارد و حجم 
و ارزش معامالت به شدت کاهش پیدا 
کرده است از این رو چشم انداز بازار سهام 

در کوتاه مدت و میانمدت نزولی است .
وی با اشاره به اینکه تعویق بررسی 
اف ای تی اف بر همــه بازارها قابل رصد 
است، گفت: اگر اف ای تی اف را نپذیریم 
مراودات مالی ما به همین شکل ادامه 
پیدا می کند و امیدی که در بازار سهام 
برای مذاکــرات وجود داشــت از بین 
می رود.  مســئله اف ای  تی اف در ایران 
مسئله ای سیاسی است و طرف مقابل 
مذاکرات این موضوع را به اهرمی برای 
فشار بیشــتر تبدیل خواهد کرد با این 
شرایط مذاکره احتمالی نیز به تعویق 
می افتد و بازار ســهام در کوتاه مدت به 

روند فرسایشی خود ادامه می دهد.
 بســیاری از کارشناسان معتقدند 
که اگر مذاکره ای در کار باشد در دولت 
بعدی دنبال می شــود از این رو شرایط 
بالتکلیفــی حاکم بر اقتصــاد تا زمان 
استقرار دولت بعدی ادامه خواهد یافت 
که تبعات آن برای اقتصاد و سیاســت 

بسیار روشن است.

FATF واکنش منفی اقتصاد به تصمیم مجمع درخصوص تعویق بررسی

ارز، طال و سکه صعودی شدند؛ بورس ریخت
بررسی لوایح مرتبط با 
اف ای تی اف در مجمع 

تشخیص مصلحت نظام به 
تعویق افتاد. این خبر کوتاه 
کافی بود تا بازارهای ایران 

تحت تأثیر قرار گرفته 
و روند حاکم بر بازارها 

معکوس شود

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران 
گفت:  شــرکت های خارجــی عالقه مند به 
بازگشــت و حضور مجدد در بازار بزرگ ایران 
هستند، اما این بار باید هوشمندانه و مشروط 
با آنها مذاکره کنیم تا عمق همکاری ها افزایش 

یابد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین،»عباس 
هاشمی« افزود: در ســال های گذشته خروج 
برندهای مطرح خارجی از کشورمان به اجبار و 
تحت فشار آمریکایی ها اتفاق افتاد، این در حالی 
است که اکثر آنها خواهان استمرار حضور در بازار 

ایران بودند. وی گفت: همین خروج اما برکاتی 
با خود به دنبال داشت که از جمله آنها صنعت 
داخلی به خودش آمد و توانست راه توسعه خود 

را پیدا کند.
به گفته هاشمی، در شــرایط کنونی رشد 
بسیار خوبی در تعمیق ســاخت داخل انواع 
لوازم خانگی در کشــور اتفاق افتاده و بسیاری 
اقالم که در گذشته باید معطل تخصیص ارز 
آنها از سوی بانک مرکزی می بودیم، به همت و 
تالش متخصصان و مهندسان داخلی ساخته 

می شود.

وی یادآور شــد:  با این حال، تهیه و تامین 
برخی اقالم در داخل به صرفه نیست و همچنان 

نیازمند واردات است.
تولید ۲۵ میلیون دستگاه لوازم خانگی 

در افق ۱۴۰۴
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، 
در ادامه از برنامه ریــزی وزارت صنعت برای 
تولیــد 2۵ میلیون دســتگاه لوازم خانگی در 
کشور در افق 1۴0۴ خبر داد و افزود: این هدف 
با توجه به بازار بزرگ ۴00 میلیونی کشورهای 
منطقه و همسایگان و گردش مالی 27 میلیارد 

دالری آنها در تامین لوازم خانگی در نظر گرفته 
شده است.

هاشــمی خاطرنشــان کرد:  صنعــت 
لوازم خانگی در سال ۹۹ جهش خوبی در تولید 
تجربه کرد، به طوری که با آمار ۹ سال اخیر قابل 

قیاس نیست.
وی دالیل این مهم را کافی و رو به توســعه 

بودن ظرفیت های نصب شده تولید، همچنین 
کسب سهم بیشــتری از بازار با توجه به عدم 

حضور برندهای خارجی عنوان کرد.
برای امســال رشــد ۳0 درصدی تولید و 
دستیابی به رکورد تولید 12 میلیون دستگاه 
لوازم خانگی پیش بینی شده بود، اما تا پایان 10 
ماهه امسال محقق شد. پیش از این، مدیرکل 
دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفته بود: براســاس 
برنامه ریزی های انجام شــده و تالش های به 
عمل آمده، با وجود تداوم تحریم ها و شــیوع 
کرونا، امسال رکورد تولید لوازم خانگی پس از 

پیروزی انقالب شکسته خواهد شد.

خارجی ها به بازار لوازم خانگی ایران برمی گردند؟

رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: اگر به دلیل 
شرایط خاص شیوع ویروس کرونا در کشور، پروازهایی از 
سوی ستاد ملی مقابله با کرونا محدود یا ممنوع شود، هزینه 
بلیت آن به صورت کامل به مسافران بازگردانده خواهد شد.

به گزارش ایســنا، در پی بروز شرایط شکننده و هشدار 
آمیز شــیوع ویروس کرونا در کشــور، پروازهای اســتان 
خوزستان طی هفته گذشــته با محدودیت مواجه شد و با 
توجه به هشدارهای مســئوالن وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی ممکن است این محدودیت ها یا ممنوعیت 
برای دیگر شهرها و استان هایی که در آینده به وضعیت قرمز 

باز می گردند، اعمال شود.
در چنین شــرایطی برخی خبرها مبنی بــر اینکه اگر 
بلیت ها کنسل شود، هزینه ای به مسافران داده نخواهد شد 

سبب بروز برخی نگرانی ها در بین مردم شده است.
تورج دهقان زنگنه، رییس سازمان هواپیمایی کشوری 
در گفت وگو با ایسنا در این باره گفت: بر اساس مصوبه ستاد 
ملی مبارزه با کرونا با توجه به شــرایط ویژه به وجود آمده 
در استان خوزســتان از نظر اپیدمی شیوع ویروس کرونا، 
پروازهای ورودی و خروجی این استان با کاهش و محدودیت 
مواجه شده است، و نکاتی در این زمینه مورد توجه و تاکید 

قرار گرفت.
وی افزود: یکــی اینکه برای انجــام پــرواز از و به این 
اســتان مردم باید نتیجه منفی تست PCR را همراه شان 

داشته باشــند، دوم اینکه پروازهای این استان با کاهش 
و محدودیت های خاصی مواجه شــده است و نهایتا همه 
شــرکت های هواپیمایی و آژانس های مسافرتی موظف 
شدند تا به مسافران پیامک بزنند آن ها را به عدم انجام این 
سفر ترغیب کنند و این نکته را قید کنند که بدون هیچگونه 
کسری کل هزینه پرداختی آن ها برای خرید بلیت هواپیما 

در این مسیر مسترد خواهد شد.
رییس سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر اینکه اگر 
ســتاد ملی مقابله با کرونا پرواز داخلی دیگری را ممنوع یا 
محدود کند مسلما با همین شــرایط خواهد بود، تصریح 
کرد: انجام شدن یا نشدن پروازهای داخلی و شرایط آن بر 
اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گیری شده و 
سازمان هواپیمایی کشوری متولی اجرای آن است و دیگر 
دستگاه ها و نهادها ارتباطی ندارد. بنابراین مسلما در صورت 
لغو یا کنسل شدن بلیت هواپیما هزینه آن به صورت کامل به 

مسافران باز می گردد.

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: پیشنهادی 
که در بسته جهش تولید مطرح شده این است که خودروهایی 
که مورد نیاز و پســند عامه مردم اســت طبق روال ســابق 
قیمت گذاری شــوند ولی به خودروهایی که قیمت باالتر و 
مشتریان خاصی دارند و در تیراژ پایین تری تولید می شوند 
اجازه داده شود که هیئت مدیره خودروسازان بر اساس هیات 
تعیین و تثبیت قیمت ها قیمت گذاری کنند. سهیل معمارباشی 
در گفت وگو با ایلنا در مورد اینکه گفته می شود از سال آینده 
قیمت گذاری خودرو آزاد خواهد شــد، ادامه داد: یک بسته 
جهش تولید توسط وزارت صمت با مدیریت ایدرو تهیه شده 
که در آن مشخص شده که ساخت داخلی خودروها، تامین 
منابع مالی خودروها و تسهیالت باید با چه روندی باشد. البته به 
بازار نیز پرداخته و از طرف دیگر الزامات این جهش تولید بررسی 
شده اســت. طبق این برنامه افزایش تولید ۵0 درصدی طی 
شش ماه از زمان شروع اجرای این بسته باید رخ دهد. وی افزود: 
آزادســازی قیمت خودرو در بسته جهش تولید نیست بلکه 
موضوع این است که خودروسازان االن با قیمت گذاری شورای 
رقابت زیان می دهند و بدنبال خروج خودروسازان از زیان دهی 
هســتیم. یک راه این اســت که همین روند ادامه پیدا کند و 
خودروسازی ها و قطعه سازی ها را تعطیل کنیم و یک راه هم این 
است که همه قیمت ها اصالح شود که این باعث فشار بر مردم 
می شود. مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در ادامه 
تصریح کرد: پیشنهادی که در بسته جهش تولید مطرح شده 

این است که خودروهایی که مورد نیاز و پسند عامه مردم است 
طبق روال سابق قیمت گذاری شوند ولی برای خودروهایی 
که قیمت باالتر و مشتریان خاصی دارند و در تیراژ پایین تری 
تولید می شوند اجازه داده شود که هیئت مدیره خودروسازان 
بر اساس هیات تعیین و تثبیت قیمت ها قیمت گذاری کرده 
و این خودروها را بر اساس آن بفروشــند. وی اضافه کرد: این 
روش باعث می شود که زیان خودروســازان از محل فروش 
این خودروهای محدود و با مشتری خاص تامین شود، دیگر 
خودروساز زیان نکند و بتواند امکان جهش تولید را پیدا کند. از 
طرفی هم فشار به عامه مردم وارد نشود. موضوع مطرح شده در 
بسته جهش تولید این است و بحث آزادسازی قیمت ها و اینکه 
قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار باشد اصال مطرح نیست. 
معمارباشی ادامه داد: در واقع در این بسته آمده است که طبق 
ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها که سازمان حمایت نیز 
عضو آن است قیمت گذاری انجام شود و طبق بررسی ها ۳0 تا 

۴0 درصد نوع خودروها مشمول این روش ها می شود.

ازسوی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت؛

جزئیات بسته جهش تولید خودرو اعالم شد
رییس سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: 

احتمال لغو برخی پروازها و استرداد پرداختی مسافران

خبرخبر


