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 در راستای اقتصاد دستوری 
به دالر و ابرها هم دستور بدهید

دنیای اقتصاد: نگرانی، ترس، دلهره، ناامیدی، شوخی با گرانی  ها، 
پوست كلفت شدن، چه كنیم، كاش همین فردا بلند شویم و 
ببینیم به پایانش رسیدیم. این  ها و خیلی حرف  های دیگر، بخشی 
از كلیدواژه های كاربران توییتر فارسی بود كه در نوشته های 

دیروزشان استفاده كرده بودند.  
در اینستاگرام هم وضع به همین شكل بود اما نه به داغی فضای 
توییتر. در این شبكه  اجتماعی كاربران با بازنشر خبرهای صفحه های 
خبری در اینستاگرام، در استوری  های خود درباره دورشدن 
از برنامه های زندگی  شان می  نوشتند. در كل مساله  ای كه در 
شبكه های اجتماعی خیلی به چشم می خورد فضای مهاجرت، 
ناامیدی و سرخوردگی از پیش نرفتن كارهاست. انگار كه كوه 
یخی به واسطه اوضاع و احوال اقتصادی حاكم بر كشور در حال 
شكل گرفتن است كه به یاس و ناامیدی كاربران بیش از هر زمان 
دیگری دامن می  زند، اما در یك نگاه كلی و در كنار این فضای 
پر از بی  امیدی، فضای نوشته های اكثر كاربران توییتر فارسی با 
رصد نوشته های كاربران درباره قیمت گذاری دستوری، دولت 
سیزدهم، اقتصاد و بورس و وضعیت معیشت مردم، به یك فضا 
منتهی می شد كه در روزهای گذشته در اكثر نوشته های كاربران 
به چشم می خورد و هر روزی كه می گذرد بیشتر هم اوج می  گیرد؛ 
اقتصاد كشور دچار بحران است و مسووالن سردرگم.  تمام این 
تصمیم   هایی كه یك شبه گرفته می شود و فردای آن لغو می شود، 
نشان دهنده عدم ثبات و تصمیمات لحظه  ای است. تصمیماتی كه 
انگار در یك آزمایشگاه گرفته می شود و تمام كارها با آزمون و خطا 
پیش می  رود. تصمیماتی كه باعث شده و می شود كه سرمایه  گذاران 
و همچنین مردم در زندگی اقتصادی خود، ثبات و پایداری را 

نتوانند حس كنند.
 اما اعتراضات مردم اصفهان همراه با كشاورزان نسبت به وضعیت 
بی آبی در این استان و باال رفتن قیمت دالر و پیگیری لحظه  ای 
قیمت آن توسط كاربران، هم دو موضوع دیگری بودند كه دیروز در 
توییتر مورد توجه قرار گرفته بود. دو موضوعی كه انتقاد و كنایه های 
كاربران را به مسووالن كشور در پی داشت. آنها درباره باال رفتن 
قیمت دالر و بحران بی  آبی در كشور، خطاب به مسووالن اینطور 
می نوشتند؛ كه چرا به دالر دستور نمی دهند كه قیمتش باال نرود و 
با مردم ایران راه بیاید. یا در مساله بحران آب، خطاب به وزرا و دیگر 
مسووالن می نوشتند؛ كه چرا به ابرها دستور نمی دهند كه بیشتر 
بر سر ایران ببارند تا با بحران آب مواجه نشویم. این كنایه ها از وقتی 
شروع شد كه تصمیم دولت برای افزایش نرخ فروش خودروسازها 
لغو شد و قیمت ها به روال گذشته برگشت.  در رابطه با افزایش 
قیمت دالر، سیامك قاسمی، فعال حوزه اقتصاد در صفحه شخصی 
خود در توییتر نوشت: »دیروز برای ایجاد شوك منفی در بازار ارز 
اعالم كردند 3/5میلیارد دالر از منابع كشور در دولت جدید آزاد 
شده و قیمت دالر بی اعتنا به این خبر امروز به ۲۸ هزار و55۰ تومان 
رسید. این یك معنی بیشتر ندارد! حنای حرف و شعار و وعده دیگر 
رنگی ندارد و بازار در انتظار اتفاقات واقعیست! واقعی!«  اما حسن 
سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ماجرای افزایش قیمت 
دالر به موضوع دیگری اشاره كرد و آن هم عملكرد صداوسیما در 
این ماجرا بود. او در صفحه توییتر خود نوشت: »رویكرد رسانه ملی 
در آماده كردن افكار عمومی بر لزوم افزایش قیمت دالر كه هیچ یك 
از معادل  های ریالی  اش متكی بر مفهوم اقتصادی »بازار« نیست، 

سقوط در چاه ویل »اقتصاد سیاسی« برای كسب درآمد است. 
كفاره این رویكرد هم  ، توجیه رفتار فردای »اقتصاد سیاسی«، 
نسبت به جان و مال معترضان خواهد بود.« اما در رابطه با 
قیمت گذاری دستوری و اعتراض فعاالن و چهره های حوزه اقتصاد 
و بورس نسبت به لغو قیمت گذاری دستوری در حوزه خودرو، 
دیروز یكی از توییت   هایی كه مورد توجه كاربران شبكه  اجتماعی 
توییتر و پیام  رسان تلگرام قرار گرفت، نوشته محمد فاضلی، 

جامعه  شناس بود. 
او در صفحه توییتر خود نوشت: »صدوبیست سال در جا زدن؟ 
سیاستمدار ایرانی از زمان چوب زدن و فلك كردن تاجر قند مشهور 
تهران در زمانه انقالب مشروطه به بهانه گران شدن قند و در سودای 
كنترل قیمت آن، تا ایام تورم میانه دهه ۱35۰ و تا به امروز دست از 
این میل به كنترل دستوری قیمت نكشیده است. آخه صدوبیست 
سال توهم؟!« رضا خانكی، فعال حوزه بورس هم در رابطه با این 
موضوع در توییتر خود نوشت: »می گوید چهار تا سهامدار خرد برای 
دو زار سود در بورس شلوغش می كنند كه قیمت گذاری دستوری 
نباید باشد. واقعا كار به كجا رسیده است. چند ده  هزار میلیارد تومان 
از جیب سهامداران برداشتند و رانت توزیع كردند. اعتراض كه 

بكنی، می گویند حرف نزن!« 
توییت او در جمع توییتری بورسی  ها مورد توجه قرار گرفت 
و تا لحظه تنظیم این گزارش توسط بیش از 5۰۰ نفر از كاربران 
پسندیده شد، اما كاربران توییتر در رابطه با این مساله اینطور 
می نوشتند كه بین سهامدارها و آنچه آنها آن را قرعه كشی بازها 
می  خواندند، یك دو قطبی درست كرده  اند و در نتیجه آنهایی كه با 
افزایش قیمت ها از سود ۱۰۰درصد قرعه كشی جا می  مانند، ناراحت 
هستند و سهامدارها هم از اینكه چرا باید یك كارخانه ضررده بشود 
به خاطر قیمت دستوری، متعجب هستند و البته به این نكته اشاره 

می كردند  كه دود قیمت  گذاری دستوری در چشم همه می  رود.
پیام الیاس كردی، فعال حوزه بورس هم در توییتر خود با استفاده 
از هشتگ قیمت گذاری دستوری نوشت: » فرض بفرمایید بایدن به 
مدیرعامل اپل نامه بنویسد و بگوید حق فروش محصوالت بیشتر از 

۲۰۰ دالر را ندارید! باید ارزون بدید دست مشتری!!!« 
توییت الیاس  كردی هم از جمله توییت   هایی بود كه در جمع 
توییتری بورسی  ها مورد توجه قرار گرفت و بیش از 3۰۰ نفر از 
كاربران توییتر آن را پسندیدند. فربد زاوه، فعال حوزه اقتصاد هم 
در توییتر خود در رابطه با قیمت گذاری دستوری نوشت: »حكایت 
امروز دولت، حكایت پدر ورشكسته ای است كه از دارایی فرزندان 
هزینه جاری زندگی را می دهد، نهایت تمام دست و دلبازی های 
این پدر؛ شدیدتر شدن فقر فرزندانش است نه بیشتر!« رضا 
كاشف هم در توییتر خود نوشت: »در هر صورت خودروسازی ها 
جیب ملت را می  زنند، مستقیم با افزایش قیمت یا غیرمستقیم 

با افزایش تورم.«

علی كالهی
رئیس كمیسیون صنایع اتاق ایران

برای اولین بار پس از پایان جنگ شاهد خاموشی در زمستان 
خواهیم بود. با اولین موج سرما گاز نیروگاه ها قطع خواهد 
شد و حداكثر ۱۰ روز ذخیره مازوت و گازوئیل در نیروگاه ها 
وجود دارد. در كشوری كه نرخ موفقیت در حفاری گاز بدون 
مطالعه )Wildcat drilling( باالی ۶5درصد است، كمبود گاز 

باورنكردنی است.

روزنامه »دنیای  اقتصاد« مشكل سهامداران خرد را در بازار 
سرمایه در این ستون پوشش می دهد. شما خوانندگان كه در بازار 
سهام فعال هستید، می  توانید در صورت مواجهه با هر مشكلی 
در این حوزه از طریق  واتس اپ  یا پیامك برای ستون »صدای 
سهامدار« به شماره 0۹100۸۹۷۲۴۴ پیام بفرستید و مشكل 
خود را با ما درمیان بگذارید. نظرات شما ضمن درج در این ستون 
پیگیری خواهد شد. ذكر این نكته ضروری است كه از چاپ نظرات 
حاوی توهین معذوریم. درج پیام مخاطبان صرفا انعكاس نظرات 

است و به معنای موافقت با آن نیست.
      

   ۴6۲۹…0۹1۸: سوال من این است كه آیا با احیای برجام و 
احتماال ورود دالر به كانال پانزده هزار تومانی، حذف دالر چهار هزار 
و دویست تومانی از قبل پیشخور نشده و تاثیر این موضوع بر بازار 

سرمایه چه خواهد بود؟

   30۲1…0۹1۹: سهم بنیادی خوب خریدم ۸۰ درصد در ضررم، 
سهامداری هم كردم! نگاهم هم به بازار سرمایه بلندمدت بود! برایم سوال 
است چرا زمان انتخابات آقای رئیسی به ساختمان بورس رفت؟ از روزی 

كه دولت ایشان روی كار آمده ۴۰ درصد برای مردم ضرر شده است!

   ۴61۹…0۹1۲: ناظر محترم! شما كه خودرو - خساپا - خپارس را 
تعلیق كردید، لطفا خبهمن را هم تعلیق كنید.

   3۷۴۸…0۹1۹: خوش  به حال دالل   هایی كه ایران  خودرو و سایپا 
با نرخ قبلی باهاشون حساب كرد و به جای ۱۰۰ میلیون سود، ۱5۰ 
میلیون سود میكنن. واقعا چرا باید قرعه كشی بشه وقتی سهامداران 
این شركت ها كه مالك این شركت ها هستند باید در اولویت خرید 
خودرو با این قیمت های ارزان باشند؟ دولت چه چیزی را می خواهد 

ثابت كند؟ 

   36۴۸…0۹16: لطفا بررسی كنید حقوق دریافتی كاركنان 
خودروسازان و مدیرانشان ماهیانه چقدر است؟ همین نشان می دهد كه 
چرا خودرو هرسال گران تر می شود. ضمن اینكه حذف قیمت دستوری 
باید سبب تك نرخی شدن خودرو شود، نه اینكه خودرو را در بازار آزاد 

هم باالتر ببرد. قاطعیتی در اجرای این طرح نبود و نخواهد بود. 

   ۴65۷…0۹3۹: این رفت و آمد قیمت خودرو كه هیچ تفاوتی به 
حال خودروسازها نكرد ولی تمام بازارها را به هم ریخت و بازار سهام 
را نیز له خواهد كرد. شد مثال  آش نخورده و دهن سوخته! عجب 
هماهنگی این دولت دارد! خداوند به داد مردم برسد و اقتصاددانان 

دنیا باید بیایند از ما یاد بگیرند.

   ۸30۴…0۹1۲: شركت های خودرو ساز باید كارشان فقط 
خودرو سازی باشد، نه اینكه در صدها شركت غیر مرتبط سرمایه گذاری 
كرده و هزینه آن شركت ها را هم سهامداران و هم خریداران خودرو 
بدهند. اگر این شركت های غیرمرتبط كه تو در تو سهامدار خودشان 

هستند منحل شوند خودروسازها از ضرر بیرون می آیند. 

گروه بورس: 42710256

دنیای اقتصاد: سایه سیاست های لحظه ای 
دولتی و دخالت در روند بازارها دوباره گریبان 
بورس و سهامداران آن را گرفت. بورس  كه پس 
از ابرنوسان سال 99 كه خود حاصل تصمیمات 
غیركارشناسانه سیاستگذاران بود، ۱5 ماه را 
در مسیر نزولی و فرسایشی گذراند، تازه با 
حمایت های كالمی روسا و متولیان دولتی جان 
گرفته بود و سهامداران امید داشتند تا دولت 
رئیسی كه با شعار مبارزه با رانت و فساد اقتصادی 
بر سر كار آمده بود، سریعا تصمیمی كارساز 
برای لغو قیمت گذاری دستوری بگیرد تا صنایع 
داخلی را از زیان    های انباشته شده در سالیان 
گذشته برهاند كه به یكباره با دستورات جدید 

برای نرخ    گذاری كاالها، مجددا ناامید شدند.
 موج جدیدی از بی    اعتمادی به سیاستگذاران 
مجددا در بازار سهام رخنه كرده است. در چنین 
شرایطی معامالت اولین روز كاری این هفته 
تحت تاثیر اقدام دولت در بازگشت از تصمیم 
افزایش نرخ فروش دو خودروساز بورسی بر 
مدار نزول قرار گرفت و شاخص كل در نهایت به 
محدوده یك میلیون و ۴39 هزار واحد رسید. این 
وضعیت ابهاماتی را در روند معامالت به وجود 
آورده است. آیا شاخص سهام دوباره وارد یك 
مسیر نزولی شده یا قادر خواهد بود وارد ابركانال 

۱/5میلیون واحدی شود؟

   تصمیمات یك شبه؛ بالی جان بورس    بازان
حسن برادران هاشمی، كارشناس بازار سرمایه 
در این خصوص به »دنیای اقتصاد« گفت: بازار 
سهام آبان  ماه پر افت و خیزی را در سه هفته 
گذشته پشت سر گذاشت، به طوری كه در نیمه 
اول آبان شاهد افت شاخص و كاهش قیمت در 
بیشتر نمادهای بازار بودیم اما در هفته گذشته 
شاخص بورس اندكی رشد داشت و نشانه هایی 
از امیدواری به آینده در معامالت چند روز آخر 

بروز كرد. 
وی افزود: برای تحلیل وضعیت آتی بازار سهام 
باید به متغیرهای مثبت و منفی كه بورس    بازان 
با آن روبه رو خواهند شد، اشاره كرد. شاید 
یكی از مهم ترین آیتم هایی كه فعاالن بازار 
همواره دنبال می كنند نرخ دالر است. قیمت 
دالر طی هفته گذشته مجددا صعودی و وارد 
كانال ۲۸ هزار تومان شد و روز گذشته نیز از 
سقف ثبت شده در سال جاری عبور كرد. افزایش 
قیمت ارز یكی از متغیرهای مثبت برای بازار در 
این هفته می تواند باشد. برادران هاشمی تاكید 
كرد: در روزهای پایانی هفته گذشته شاهد 
افزایش نرخ محصوالت شركت های خودرو ساز 
در راستای خروج این شركت ها از زیان چندساله 
بودیم كه بازهم به طور ناگهانی سیاستگذاران 
تنها پس از چند روز فعاالن اقتصادی را غافلگیر 

كردند. 
اتفاقی كه واكنش سرخ بورس    بازان را در 
دادوستدهای روز شنبه به دنبال داشت. در 
واقع بارها اشاره كرده بودیم كه قیمت گذاری 
دستوری بالی جان بسیاری از صنایع شده 
صنایع  می رسد  به نظر  میان  دراین  است. 
كوچك تر و شركت هایی كه بیشترین درگیری با 
قیمت گذاری دستوری را دارند، مجددا وارد فاز 

جدیدی از تغییرات شوند.

   بازگشت نگاه تحلیلی پس از فروكش 
هیجانات

بازار  بوالقاسمی، دیگر كارشناس  ا میثم 
سرمایه نیز در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« با 
بیان اینكه بازار در صورت عدم وقوع رخدادی 
غیرمنتظره چه از سوی سیاست های داخل 
و چه بین    المللی، به سمت متعادل شدن در 
حركت است، اظهار كرد: به نظر می رسد با توجه 
به شرایط بازار، شاخص روند كم نوسانی را در 

پیش داشته باشد. 
این كارشناس بازار سرمایه بیان كرد: در 
حالی بررسی ورود پول های هوشمند در هفته 
گذشته به بازار نشان می داد این روند صعودی 
می تواند در صورت اقدامات مناسب تداوم یابد 
كه تصمیمات پایان هفته دولت به طور كل فضا 
را تغییر داد. پیش    تر نیز انتظار می رفت بازار 

فرصت زیادی برای رشد شارپی نداشته باشد. 
وی در ادامه به عوامل اثرگذار بر بازگشت 
سهام به مسیر صعودی اشاره كرد وگفت: قیمت 
دالر نسبت به انعكاس اخبار مثبت حول محور 
مذاكرات برجامی واكنش ریزشی نشان نداده 
و حتی روز شنبه سقف خود در سال جاری را 
پشت سر گذاشت. با در نظر گرفتن محدوده 
قیمتی دالر می توان به این نتیجه رسید كه بازار 
سرمایه در روز هایی كه رشد را تجربه كرده است 
به روند قیمت ارز توجهی نداشته است و حاال در 
صورت فروكش هیجانات خودرویی می تواند 

توجه بیشتری به این متغیر داشته باشد.

   جاماندن بورس از تورم
در حالی شاخص كل بورس به نیمه باالیی 
كانال یك میلیون و ۴۰۰ هزار واحد وارد شده 
بود، تصمیمات وزارت سمت شوك بزرگی به 
بازار سرمایه وارد كرد. بازار سهام در دوره جدید 
شاهد اصالح جدی از سوی شاخص هموزن بود، 
به طوری كه تحلیلگران وضعیت سهام ریالی را 
امیدواركننده تر از دالری    ها ارزیابی می كردند. 
در همین رابطه حسین اوج لو، كارشناس بازار 
سرمایه ضمن اشاره به وضعیت شركت های 
بورسی گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ نماد 
فعال بورسی با قیمت های سال 9۸ معامله 
می شوند، این در حالی است كه نرخ بسیاری 
از اقالم و كاالها طی این مدت با افزایش بیش از 
دوبرابری مواجه شدند. از این رو با توجه به اینكه 
بسیاری از سهام در یك سال اخیر با ریزش 

شدید قیمت مواجه شدند، فضا برای خرید سهام 
با قیمت ارزنده فراهم است.

وی در ادامه به ارزیابی قیمت دالر پرداخت و 
در مورد تاثیر روند حركتی نرخ ارز بر بازار سرمایه 
عنوان كرد: این    روزها بازار ارز چهره متفاوتی از 
خود را نشان می دهد. فكرش را بكنید در حالی كه 
سرمایه گذاران به دنبال اخبار منتشر شده در 
حوزه سیاست خارجی منتظر افت قیمت دالر 
هستند، اسكناس آمریكایی به افزایش قیمت 
خود ادامه می دهد. بی تفاوتی فعاالن بازار ارز به 
این حواشی حاكی از چشم    انداز تورمی صعودی 
و البته بدبینی فعاالن ارزی نسبت به نتیجه 
مذاكرات هسته    ای است. شركت های بزرگ نیز 
از جمله پتروشیمی ها كه در حال حاضر حتی 
بیشتر از قیمت های مرداد 99 در حال معامله 
هستند نیز از جذابیت خاصی برای سرمایه گذاری 
برخوردارند. با این اوصاف و با تكیه بر شرایط 
مناسب بنیادی شركت ها می توان گفت از آنجا 
كه قیمت اكثر سهام در كف قرار دارد، قیمت 

پایین تری نمی توان برای آنها متصور بود. 
اوج لو یكی از عوامل مشكل ساز در راه رشد 
قیمت سهام را رانت قیمتی میان نرخ نیمایی 
ارز و بازار آزاد عنوان و تاكیدكرد: رانت موجود 
تهدید جدی برای شركت ها محسوب می شود. 
در وضعیت كنونی كه بازار نیازمند جلب اعتماد 
سرمایه گذار و عبور از بحران است، می تواند 
مشكالت موجود را تا حدی برطرف كند. وی 
تصریح كرد: همان طور كه اشاره شد فعاالن 
بازارها به این نتیجه رسیده اند كه احیای برجام 
زمانبر است. این وضعیت می تواند احتمال 
برنامه ریزی برای سرمایه گذاری های بورسی 
را با چشم انداز بهتری روبه رو كند. در حقیقت 
احیای برجام به نفع شركت های بورسی خواهد 
بود. حدود 3۰ درصد از هزینه های شركت های 
صادراتی به جیب واسطه ها می رود كه منفعتی 
در سود سازی شركت ها ندارند. حال و با فرض 
كاهش حدود 3۰ درصدی قیمت دالر چه 
اتفاقی در وضعیت این دسته از شركت ها رخ 
می دهد؟ شركت هایی كه پتانسیل باالیی در 
زمینه صادرات دارند به دلیل وجود تحریم ها و 
مشكالت مبادالت بانكی در ركود معامالتی قرار 
دارند، به طوری كه این مهم سد راه شركت های 

صادراتی شده است. 
به گفته این كارشناس، بازارسهام برای رشد 
واقعی و پایدار به اتفاقات مثبت در حوزه های 

اقتصادی و سیاسی نیازمند است. در این صورت 
است كه ممكن است حتی كانال یك میلیون 
و ۶۰۰ هزار واحد را رد كند، در غیر این صورت 
شاهد روند نوسانی با سمت و سوی مثبت خواهیم 

بود.
»بررسی وضعیت بازارسرمایه در یك هفته 
اخیر از افزایش ارزش معامالت حكایت می كرد. 
این وضعیت نشان می دهد تا حدودی بازار از 
روزهای منفی فاصله گرفته و این روند حتی 

می تواند به صورت مالیم ادامه داشته باشد.«
حبیب فرجی دانا، كارشناس بازار سرمایه با بیان 
این مطلب گفت: در هفته اخیر چند اتفاق مهم در 
سطح كالن رخ داده است. همان طور كه مشاهده 
كردیم وضعیت گروه های خودرویی وارد فاز 
جدیدی شده است. تغییراتی كه به دنبال برخی 
اخبار مربوط به ورود خودروسازان به بورس كاال 
و پایان افزایش قیمت فروش خودروسازان در 
جهت خروج از زیان این شركت ها صورت گرفت، 
اما با بازگشت دولت از این تصمیم آب سردی بر 
سر معامله    گران ریخته شد و اندك اعتماد موجود 
در بازار را نیز به باد داد. به گفته وی یكی دیگر از 
مباحثی كه مسیر معامالت را می تواند تغییر دهد، 
جلسات مشترك بانك مركزی با وزارت اقتصاد 
است. بر اساس شنیده ها قرار بود سیاست های 
وزارت اقتصاد و بانك مركزی در راستای حمایت 
از بازار سرمایه انجام شود. این اخبار حتی بازار را 
از كف های قیمتی كه طی چند وقت اخیر ساخته 
بود، می توانست جدا كند. در این میان گرچه 
نمی توان انتظار رشد شارپی قیمت سهام همراه با 
صعود شاخص همانند ابتدای سال99 را داشت، 
اما می توان چشم انداز نسبتا روشنی در این حوزه 

ترسیم كرد. 
این كارشناس با اشاره به وضعیت قیمت دالر 
در هفته اخیر و تاثیر آن بر روند داد وستدهای 
بورسی تاكید كرد: نوسان قیمت دالر در كانال 
۲۸ هزار تومان نشان می دهد در این بازار 
مقاومت بسیاری نسبت به احتمال از سرگیری 
مذاكرات شكل گرفته است. این درحالی است 
كه در  ماه های قبل سرمایه گذاران ارزی نسبت به 
هرگونه اخبار بین المللی واكنش نشان می دادند. 
این موضوع می تواند به این معنا نیز تعبیر 
شود كه جو اقتصادی حاكم بر كشور نسبت به 

احیای برجام همانند  ماه های 
قبل خوش بین نیست. وی در 
ادامه با اظهار خوش بینی نسبت 
تداوم روند مثبت  احتمال  به 
معامالت در روزهای آینده با 
توجه به قیمت دالر بیان كرد: 
اگر تصمیماتی كه اتخاذ می شود 
علیه بورس و سهامداران نباشد 
یا حداقل شوكی در این خصوص 
به بازار تحمیل نكند، بدون شك 
فعلی  بحران  از  سرمایه  بازار 
عبور خواهد كرد. به اعتقاد بنده 
بازار در هفته گذشته به لحاظ 
بنیادی وضعیت مطلوبی را تجربه 
كرد، در صورتی كه قیمت ها به 
محدوده گذشته بازگردند بازار با 
حمایت قابل مالحظه ای از سوی 

سرمایه گذاران همراه خواهدشد.

دنیای اقتصاد: در جریان معامالت روز گذشته، 
همزمان با افت ۱/۱9 درصدی شاخص كل، سهامداران 
خرد نیز مجددا راه خروج از بازار را برگزیدند تا شاهد 
جابه   جایی سهامی به ارزش ۲۶۸ میلیاردو7۲۴ میلیون 
تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشیم. این در 
حالی است كه در آخرین روز كاری هفته گذشته، 
خوش بینی به خروج خودروسازان از زیان سبب 
شده بود تا شاهد ثبت خالص خرید مثبت از سوی 
سهامداران حقیقی باشیم. با بازگشت دولت از 
این تصمیم خودرویی در روز پنج شنبه اما نه تنها 
سهامداران خودرویی كه با توقف سهام خود نیز مواجه 
هستند، دلسرد شدند بلكه اندك اعتماد بازگشته به 
بازار طی هفته گذشته نیز بر باد رفت تا حتی سهام 
صادرات   محور نیز واكنشی به افزایش نرخ دالر بر بازار 
آزاد نشان ندهند. در این راستا در جریان دادوستدهای 
روز شنبه تاالر شیشه   ای، از 39 صنعت فعال بورسی 
تنها 7 گروه با خالص خرید مثبت سهامداران حقیقی 
همراه شدند و در 3۱ صنعت شاهد جابه   جایی سهام در 
مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. در راس لیست خروج 
حقیقی   ها اما زیرمجموعه   های گروه فرآورده   های 
نفتی جای گرفتند. این صنعت دیروز شاهد انتقال 
سهامی به ارزش حدودی 7۴ میلیارد تومان از سبد 
سهام حقیقی   ها به پرتفوی معامله   گران عمده بورس 
تهران بود. پس از آن نوبت به بانكی   ها رسید تا با خروج 
۴5 میلیارد و 93۱ میلیون تومانی این دسته از بازیگران 
بورسی مواجه شوند. این روند در زیرمجموعه   های 
فلزی بورس تهران با جابه   جایی سهامی به ارزش 
۲9 میلیارد و 5۴7 میلیون تومان در مسیر حقیقی به 
حقوقی دنبال شد. سه گروه شركت های چندرشته   ای 
صنعتی، خودرو و ساخت قطعات و كانه   های فلزی از 
دیگر صنایعی بودند كه با بیشترین خروج سرمایه   های 
خرد مواجه شدند.  اما در خصوص صنایعی كه با 
اقبال سهامداران خرد مواجه شدند، می توان به 
انبوه   سازان، گروه حمل ونقل، زراعت، كاشی و 
سرامیك و قندوشكر اشاره كرد. سهامداران حقیقی 

خالص خرید ۴ میلیارد و 395 میلیون تومانی در 
زیرمجموعه   های گروه انبوه   سازی رقم زدند و 3 میلیارد 
و ۶5۰ میلیون تومان از سهام گروه حمل ونقل را نیز به 
پرتفوی خود افزودند. خالص خرید مثبت حقیقی   ها 
در گروهی مانند قندوشكر كه روز گذشته ارزشی بالغ 
بر 53۱ میلیون تومان داشت و همچنین زراعی   ها 
نشان می دهد همچنان اندك امیدی به پیشروی 
دولت در مسیر درست با حذف دالر ۴۲۰۰ وجود 
دارد. این در حالی است كه با پاس كاری حذف دالر 
دولتی میان دولت و مجلس و البته سیاستی كه در 
خصوص قیمت گذاری دستوری خودرو طی هفته 
پیش مشاهده شد، اتخاذ تصمیمات مناسب اقتصادی 

در هاله   ای از ابهام قرار دارد. 
 در میان شركت های بورسی، پتروشیمی نوری با 
بیشترین خالص خرید حقیقی همراه شد. در این 
سهم روز شنبه شاهد جابه   جایی سهامی به ارزش 
۱۶ میلیارد و ۲۱۸ میلیون تومان در مسیر حقوقی 
به حقیقی بودیم. شركت پتروشیمی نوری روز 
چهارشنبه در اطالعیه   ای كه روانه كدال كرده بود 
اعالم كرد »در خصوص نامه دریافتی از سوی سازمان 
بورس اوراق بهادار مبنی بر كاهش در حجم تولید 
و فروش تجمیعی محصول برش سبك شركت به 
استحضار می   رساند محصوالت برش سبك و رافینیت 
قابل تبدیل به همدیگر هستند و سیاست های تولید 
و فروش شركت پتروشیمی نوری برگرفته از بازار و 
قیمت های فروش محصوالت برش سبك و رافینیت 
است. بنابراین با در نظر گرفتن دو عامل فوق، تصمیم 
شركت در ماه های گذشته، تولید و فروش كمتر برش 
سبك و تبدیل آن به محصول رافینیت بوده است كه 
این موضوع در گزارش های فعالیت ماهانه این شركت 
مشخص است.«پس از نوری، »شنفت« و »شپدیس« 
در اولویت نخست حقیقی   ها برای ورود قرار گرفتند. 
در آن سوی بازار اما صدر لیست فروش حقیقی   ها 
را سهام دو پاالیشگاه اصفهان و بندرعباس به خود 

اختصاص دادند. 

بازگشت حقیقی   ها به زمین فروش

 آیا دماسنج تاالر شیشه    ای این بار می تواند ابركانال 1/4  میلیون واحد را پشت سر بگذارد؟

بورس    بازی در مسیر پرابهام

آگهى فراخوان و شناسایى تأمین کنندگان کاال و خدمات 
عام)   (سهامى  باهنر  شـرکت صنایع مس شـهید 

در نظـر دارد نسـبت بـه شناسـایی و ارزیابـی تأمیـن كننـدگان كاال و خدمـات بـه شـرح گـروه بنـدی ذیـل اقـدام نمایـد. از كلیـه افـراد حقیقـی و حقوقـی كـه دارای 
مـدارك قانونـی مرتبـط، تجربـه، تخصـص و امكانـات مالـی، نـرم افـزاری و سـخت افـزاری مـی باشـند، دعـوت مـی شـود ضمـن مراجعـه بـه وب سـایت این شـركت 

بـه آدرس www.csp.ir ، بخـش تأمیـن كننـدگان، نسـبت بـه تكمیـل و ارسـال مشـخصات خـود حداكثـر تـا یـك مـاه پـس از تاریـخ ایـن آگهـی اقـدام نماینـد. 
ثبت و ارائه مدارك هیچ گونه حقی را برای متقاضیان شركت در فراخوان ایجاد نكرده و مدارك ارسالی مسترد نخواهند شد. 

گروه كاالها و خدمات مورد نیاز
29)فوالدهاى خاص15)رنگ ها و چسب ها1)مصالح ساختمانى

30)ارتباطات و تجهیزات مرتبط16)ابزار و قطعات مکانیکى و برقى2)مواد غذایى

31)خدمات فنى،ساخت قطعات و ماشین آالت17)الکتروموتور صنعتى و پمپ3)ظروف یک بار مصرف

32)پیمانکاران ساختمانى18)تاسیسات و تهویه مطبوع4)مبلمان ادارى، خانگى و شهرى

33)پیمانکار تاسیسات برقى و مکانیکى19)آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهى5)دارو و لوازم بیمارستانى

34)محیط زیست20)آشپزخانه صنعتى6)لوازم مصرفى ادارى

35)پیمانکاران خدمات عمومى21)ترازو و باسکول7)خدمات چاپ و تبلیغات

36)پیمانکار خدمات صنعتى22)جرثقیل و باال برهاى صنعتى8) تجهیزات ایمنى و آتش نشانى

37)سازه هاى فلزى23)دوربین و سیستم کنترل9)فیلترها

38)زغال چوب24)روانکارها10)لوازم وسائط نقلیه

39)پوشاك و نساجى25)خدمات عمومى11)لوازم و تجهیزات بسته بندى

40)تخته و الوار26)لوازم خانگى12)عایق و نسوز

41)نفت و گازوئیل27)وسائط نقلیه13)لوله، اتصاالت و شیرآالت

42)مواد اولیه (مس، قلع، سرآلیاژ فسفر، روى و ...)28)شارژ کپسول14)اسید، قلیا، مواد شیمیایى و گازها

روابط عمومی شرکت صنایع مس شهید باهنر (سهامی عام)

خــاص) (ســهامى  پــارس  عمــران  آریــا  توســعه  و  طــرح  شــرکت 
 در نظــر دارد برخــى اقــالم مــازاد موجــود در پــروژه مگاپــارس را بــه شــرح 
ذیــل از طریــق مزایــده بــه فــروش رســاند.  متقاضیــان مــى تواننــد جهــت 
دریافــت اســناد شــرکت در مزایــده ، از تاریــخ 1400/08/23  بــه مــدت 
دو روز بــه دفتــر شــرکت بــه آدرس تهــران- میــدان ســپاه ابتــداى خیابــان 

خواجــه نصیــر الدیــن طوســى غربــى پــالك 206 مراجعــه نماینــد.
 تلفن: 021-74265000  

1- پنجــره آلومینیومــى بــه همــراه شیشــه دوجــداره بــا ابعــاد تقریبــى 1/5 
*2/2 همــراه بــا پــرده کرکــره بــه تعــداد 23 عــدد

2- درب HDF بــا روکــش پــى وى ســى و چهارچــوب فرانســوى بــا دســتگیره 
و قفــل بــه تعــداد 21 عــدد

3- پنل FPL سقفى با تجهیزات کامل و سالم به تعداد 337 عدد
4- شاسى و تایل سقف کاذب به متراژتقریبى 1500 متر مربع

5- کانــال نفولیــک هــوا بــه متــراژ تقریبــى 668 متــر مربــع و کانــال هــواى 
خنــک بــه متــراژ تقریبــى 352 متــر مربــع

6- یک دستگاه آسانسور 8 نفره با تجهیزات کامل 
7- درب ضد حریق خارجى 3 عدد
8- شیر اتوماتیک چشمى 6 عدد

ــان  ــم نبــش خیاب ــان معل ــان شــریعتى - خیاب ــد:  تهــران - خیاب محــل بازدی
مرودشــت - پــالك یــک (طبقــه همکــف)

زمان بازدید از تاریخ 1400/08/23 لغایت 1400/08/25 
تلفن جهت هماهنگى: 09905262210 آقاى میرزائى

مزایده فروش 
اقالم مازاد


