
خودروس�ازان پس از حذف ش�وراي رقابت 
از تعيي�ن قيم�ت خ�ودرو، اين بار دس�ت به 
دامن شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه 
قوه ش�دند و براي دومين بار در س�ال جاري 
مج�وز افزاي�ش قيم�ت گرفتن�د. گران�ي 
قيمت خودرو در حاليس�ت ك�ه پرونده هاي 
ش�كايت فراوان�ي از كيفي�ت خودروه�اي 
توليدي ايران خودرو و س�ايپا نزد س�ازمان 
حماي�ت در ماه ه�اي گذش�ته تش�كيل 
ش�ده اس�ت و همچنان بال تكليف هس�تند. 
داستان پرماجراي خودرو كه در ماه هاي گذشته 
منجر به افزايش ۵۰ درصدي قيمت خودروهاي 
داخلي شده است، باعث ش��ده تا دو خودروساز 
بزرگ به خوبي از آب گل آلود نابس��اماني گرانی 
بگيرند. از يكس��و خودروه��اي پيش فروش در 
ابتداي امس��ال يا تحويل مش��تريان نشده يا با 
كيفيت بسيار پايين تحويل شده است و از سوي 
ديگر به بهانه پاسخ به نياز بازار توانسته اند در دو 
نوبت خودروهايي كه هنوز قطعات يدكي آن در 
خودروسازي تأمين نشده پيش فروش و كمبود 

نقدينگي بنگاه توليدي شان را تأمين كنند. 
اين صنعت كه بيش از چهار دهه است همچنان 
حياط   خلوت دولت ه��ا بوده اس��ت، اكنون در 
وضعيتي ق��رار دارد كه فقط سهامدارانش��ان يا 
كساني كه در پش��ت پرده اين صنعت نقش ايفا 
مي كنند، منتفع هس��تند. مصرف كنندگان كه 
همچن��ان از بي مهري هاي اين صنع��ت، اعم از 
قيمت، كيفيت، خلف وعده و رسيدگي نكردن 
به شكاياتش��ان گله مندند و نمايندگان مجلس 
كه مس��ئوليت دفاع از حقوق مردم و نظارت بر 
اجراي قانون و تصوي��ب قان��ون را دارند، صرفاً 
نظاره گر تخلفات، باند بازي ها و البي هاي فعاالن 

اين صنعت هستند و بس. 
در روز هاي گذش��ته پس از بركناري مدير عامل 
سايپا در جمع دورهمي س��هامداران اين گروه 
خودروسازي، رئيس سازمان گسترش كه مدام 
از وضعي��ت اين صنع��ت و تولي��د خودروهاي 
بي كيفيت و غير اقتصادي داخلي انتقاد مي كرد 
از افزايش قيمت خودرو براي دومين بار در سال 

۹۷ خبر مي دهد و مي گويد: ما پيشنهاد تعيين 
قيمت تمام شده را به رئيس جمهور داديم و در 
ش��وراي هماهنگي اقتصادي س��ران قوا مطرح 
و اجازه داده ش��د قيمت بر اساس آنچه سازمان 
حماي��ت از توليدكنن��دگان و مصرف كنندگان 
تعيين و ستاد تنظيم بازار آن را تصويب مي كند، 

اجرايي شود. 
انتش��ار اين خبر در شرايطي اس��ت كه قدرت 
خريد مصرف كنندگان و رضايتش��ان از كيفيت 
خودروه��اي س��اخت داخ��ل همچن��ان براي 
تصميم گيران اين صنع��ت بي اهميت بوده و به 
فراموشي سپرد ه شده است. به گزارش خبرنگار 
ما با مراجعه به سازمان حمايت براي ارائه شكايت 
از خودروسازان، كارمندان اين سازمان از مراجعه 
حضوري دهه��ا دارنده خودرو فقط در اس��تان 
ته��ران خبر مي دهن��د و از وج��ود پرونده هاي 
ش��كايت عليه خودروس��ازان و بالتكليفی آنها 
مي گويند و معتقدند كه اين پرونده ها راه به جايي 
نمي برد، زيرا ه��م تعداد پرونده ها بس��يار و هم 
رايزني خودروسازان براي فرار از پرداخت غرامت 

و احياناً تعويض خودرو قوي است. 
 منصور معظمي بدون اش��اره به گرانفروش��ي 
خودروسازان در ماه هاي نخست امسال و اينكه 
خودروهايي كه با ارز ارزان توليد شده بود به بهانه 
گراني قيمت ارز با مجوز شوراي رقابت ۱۰ درصد 
گران شدند، معتقد است كه اگر به مشكالت اين 
صنعت توجه درست نشود ممكن است مشكل 
ايجاد كند. امروز به دليل تغيي��رات در نرخ ارز 
به طور قطع قيمت تمام ش��ده خودروس��ازان 
بسيار افزايش پيدا كرده اس��ت و خودروسازان 

درخواست جدي براي اصالح قيمت ها دارند. 
وي تأكيد مي كن��د: نكته مهم تر اين اس��ت كه 
خودروس��ازان ما قراردادهايي با قطعه س��ازان 
دارند كه براساس قيمت هاي ارز 32۰۰ تومان و 
38۰۰ تومان است و امروز با افزايش سه برابري 
قيمت ارز در سامانه نيما اگر قيمت قطعه سازان 
اصالح نشود بسياري از آنها دچار گرفتاري جدي 

مي شوند. 
معظمي مي گويد: خودرو س��ازان نمي توانند و 

حق ندارند ك��ه قيمت هاي خود را خودس��رانه 
افزايش دهند. وزارت صنعت متعهد شده است 
كه از نظر ميزان توليد ني��از داخل را تأمين كند 
و اگر اتفاق خاص��ي رخ ندهد به طور قطع توليد 
مورد نياز را تا پايان سال مي توانيم تأمين كنيم. 
همچنين س��ازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليد كنندگان پيش��نهاد خود را براي اصالح 
قيمت خودروها داده است و منتظر تصميم گيري 

ستاد تنظيم بازار هستيم. 
وي مي افزاي��د: زم��ان اعالم اص��الح قيمت ها 
بس��تگي به س��تاد تنظيم بازار دارد ك��ه بعد از 
اعالم مي تواند اجرايي شود و تا قبل از آن زمان 
بر اس��اس قيمت هاي قبلي بايد خودروس��ازان 
عمل كنند، اگر چه قيمت هاي فعلي به طور يقين 
خودروسازان را دچار مشكل جدي مي كند. اگر 
اصالح قيمت ها اعالم شود براي نيمه دوم امسال 

خواهد بود. 
رئيس سازمان گس��ترش بدون اشاره به حذف 
ش��وراي رقابت از تعيين قيمت خودرو از اجازه 
قانون��ي س��ازمان حمايت ب��راي تعيين قيمت 
خودرو س��خن مي گويد و مي افزايد : قانون اين 
اختيار را به سازمان حمايت داده و اين سازمان 
نيز جلس��ات متعددي را با خودروسازان داشته 
است و پيش��نهادي را مطرح كرده اند تا مراجع 

ذيربط آن را تصويب و ابالغ كنند. 
مدي�ران  انتخ�اب  پش�ت پرده   

خودروسازي
از افزايش غير منطقي قيمت خودرو در سال جاري 
كه بگذريم اظهارات اخير عضو كميسيون برنامه 
و بودجه مجلس در خصوص پشت پرده انتخاب 
مديران خودروسازي و س��اير صنايع قابل تأمل 
است، اينكه نمايندگان ملت از تمامي تخلفات و 

البي ها اطالع دارند و همچنان سكوت كرده اند!
حسينعلي حاجي دليگاني در گفت وگو با سايت 
الف در پاسخ به اينكه خودروسازان ايران خودرو و 
سايپا همچنان به تعهدات خود در قبال مشتريان 
متعهد نيستند و هميش��ه كمبود قطعه را بهانه 
مي كنند، آيا كش��ور توان توليد در اين بخش را 
ندارد؟ مي گويد: »قبل از اينكه بخواهيم به بحث 

كمبود قطعه بپردازيم، بايد بگويم كه در اين دو 
مجموعه و همچنين در س��طح خود وزارتخانه 
مش��كل اصلي مديريت صحيح و نبود ثبات در 
مديريت است و نحوه انتخاب مديران بر اساس 
تعهدات پش��ت پرده اي اس��ت كه افراد پرنفوذ 
صاحب قدرت در دولت دنبال مي كنند كه اينها 

با شرط و شروط خودشان مدير شوند. «
وي مي افزايد: »معموالً ش��رط اين افراد هم اين 
است كه آنچه را كه آنها بيان مي كنند انجام دهند 
و هر كدام به نوعي حياط خلوتي را براي صاحبان 
قدرت ايجاد كنند و هر ك��دام كه در هر مرحله 
بخواهند درست حركت كنند يا درست مديريت 
كنند يا كمت��ر به حرف آن ف��رد صاحب قدرت 
گوش بدهند، بالفاصله بركنار مي شوند و ما اخيراً 

اين موضوع را در سايپا شاهد بوديم. «
  آلوده سازي همه صنايع

حاجي دليگان��ي با بي��ان اينكه مش��كل اعمال 
نفوذ در مديريت اقتصادي كش��ور تنها محدود 
به صنعت خودروس��ازي نيست، تأكيد مي كند: 
» واقعي��ت اين اس��ت گاهي مي بيني��م كه يك 
واحدي كه صنعتي و اقتصادي اس��ت بيشتر از 
جايگاه وزير، نقش سياس��ي دارد و كس��اني كه 
مدير اين واحد را نصب مي كنند مس��لماً از وي 

خواسته هاي سياسي دارند.«
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اس��المي مي گويد: »به دنبال اين خواسته هاي 
سياسي، حياط خلوت هايي است كه پر از رانت و 
پول و ثروت براي مقاطع خاص و براي هزينه هاي 
معيني باش��د كه معموالً در جايگاه هاي آشكار 
نمي توان از آن اس��تفاده كرد و آنه��ا را نام برد. 
بنابراين ما با اين مشكل اساسي مواجه هستيم. 
ما حتي با اين مواجه هستيم كه وزير مربوطه و 
حتي مسئول مستقيم كه بايد مديرعامل شركت 
يا مجموع��ه صنعتي و اقتص��ادي را نصب كند، 
آن هم به نوعي عماًل اختي��اري از خود ندارد و 
تنها جاده صاف كن يا مجبور به تمكين از افراد 
يا تيم هاي باالتري اس��ت كه براي اين موضوع 

وجود دارد. «
  برخورد با سيستم فاسد دولتي

وي در پاسخ به اين س��ؤال كه با توجه به حجم 
فس��ادها و رانت موجود در صنايع بزرگ به ويژه 
صنايع و شركت هاي خصولتي، چه راهكارهايي 
براي برخ��ورد ب��ا اين وضعي��ت وج��ود دارد، 
مي گويد:»ديدي در كشور وجود دارد كه براساس 
آن خواسته يا ناخواسته برخي از جهت گيري ها از 
بيرون كشور شكل مي گيرد كه به دنبال ناراضي 
كردن مردم هستند تا مردم به نظام فشار بياورند 

و دولت سازش و مذاكره را بپذيرد. «
حاجي دليگان��ي در واكنش به اين پرس��ش كه 
يعني ايران خودرو و س��ايپا يا صنايع بزرگي كه 
با مردم س��روكار دارند، ب��راي نارضايتي مردم 
خط مي گيرند، مي افزايد: »به ه��ر حال اين در 
آن مجموعه اي كه گفتم در كل كه يك بخشي از 
آنها خودروسازها هستند و يك بخشي از آن ديگر 
بخش هاي اقتصادي هستند، با هم مي توانند يك 

جبهه اي را تشكيل دهند. «
او درباره اينكه در شرايط حاضر چه دستگاه هايي 
بايد دس��ت به كار ش��وند كه وضعيت به حالت 
عادي برگردد، مي گوي��د: »مجلس اين ظرفيت 
را دارد ك��ه وارد صحنه ش��ود، مجل��س به  رغم 
جهت گيري هاي سياسي كه گاهي اوقات مانع از 
تصميمات درست مي شود در برخي از اوقات هم 
مي بينيم كه وقتي منافع عمومي كشور مطرح 
مي شود اكثريت قابل توجهي وارد مي شوند و از 

منافع مردم دفاع مي كنند. «
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 گرانی دوباره خودروی داخلی
  این بار با اجازه سران 3 قوه!

 حاجي دليگاني: نحوه انتخاب مديران خودروسازي ها
 تعهدات پشت پرده اي است كه افراد پرنفوذ صاحب قدرت در دولت دنبال مي كنند 

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

 رئيس اماراتي اوپك  به اعضا : 
از قيمت نفت حرف نزنيد!

رئيس امارات�ي اوپك از ت�رس متهم ش�دن به باال ب�ردن قيمت 
نفت توس�ط امري�كا، از اعض�اي اين س�ازمان خواس�ت هنگام 
بح�ث در مورد سياس�ت هاي گروه حرف�ي از قيمت نف�ت نزنند. 
به گزارش رويترز، منابع نزديك به اوپك اعالم كردند اوپك از اعضايش 
خواسته است هنگام بحث در مورد سياست هاي گروه حرفي از قيمت 

نفت نزنند تا از خطر اقدام قانوني امريكا عليه اوپك جلوگيري كنند. 
قانون پيش��نهادي امريكا با نام NOPEC كه مي تواند دعواي قانوني 
آنتي تراست عليه اين گروه راه بيندازد، مدت هاست معلق مانده چون 
رئيس جمهورهاي قبلي امريكا اشاره كرده بودند جلوي قانوني شدن آن 

را مي گيرند و آن را وتو مي كنند. 
ولي دونالد ترامپ منتقد اوپك اس��ت و آن را مقصر قيمت باالي نفت 
مي داند و مجبورش كرده توليد را افزايش دهد تا از فشار بر بازار نفت كم 
 NOPEC ش��ود.  اين كار، اوپك و مخصوصاً عربستان را درباره آنچه
مي نامند، عصبي كرده است. NOPEC يعني قانون » نه به كارتل هاي 

توليد كننده و صادر كننده نفت«.
در ماه جوالي مقامات ارش��د اوپك در كار گروهي با ش��ركت حقوقي 
 NOPEC وايت اند كيس در وينا ش��ركت كردند تا در م��ورد اليحه
صحبت كنند. آنها توصيه كردند در مورد قيمت نفت به صورت علني 

صحبت نشود و در عوض در مورد ثبات بازار نفت مذاكره كنند. 
مقامات همچنين به دنبال كانال هاي اعمال نفوذ ديپلماتيك هستند تا 

اجازه ندهند اليحه NOPEC به قانون تبديل شود. 
در اول ماه آگوست، دبير كل اوپك نامه اي به وزيران نوشت كه حاوي 
همين توصيه بود.  س��هيل المزروعي، وزير انرژي امارات كه رياس��ت 
دوره اي اوپك را هم برعهده دارد در نامه اي نوش��ت: » ما رسماً اعتقاد 

داريم كه هدف فعاليت هايمان ثبات بازار است نه روند قيمت نفت.« 
او اضافه كرد: » من از تمام اعضاي اوپك و همكاران غيراوپك مي خواهم 
در گزارش هايشان در مورد تالش هاي مشتركمان و شرايط بازار نفت، 

هيچ اشاره اي به قيمت آن نكنند.«

نرخ برابري دالر در برابر یورو تا سال ۲۰۲۴
  ۵۰ درصد كاهش خواهد یافت

يك تحليلگ�ر بازارهاي مالي گفت: نس�بت ي�ورو و دالر در چند 
سال آينده مي تواند به طور جدي تغيير كند؛ به طوري كه در سال 
2۰2۴، ارزش دالر در براب�ر يورو ۴۰ درصد كاه�ش خواهد يافت. 
به گزارش اسپوتنيك، بر اس��اس س��خنان اولف دينالد مدير اجرايي 
ش��ركت A. G. Bisset Associates LLC، نسبت يورو و دالر در 
چند سال آينده مي تواند به طور جدي تغيير كند. به گفته وي در سال 
2۰2۴ دالر در برابر يورو ۴۰ درصد كاهش خواهد يافت. به عقيده ايشان 

اين امر بر تمام بازارهاي مالي تأثير مي گذارد. 
پيش از هر چيز كاهش ارزش پ��ول امريكا بر هزين��ه مواد اوليه تأثير 
خواهد گذاشت. اين اقتصاددان خاطر نشان كرد كه در طول ۵۰ سال 
گذشته نرخ ارز دالر تغيير كرده است و كاهش آن هچنان ادامه خواهد 
داشت. در عين حال او پيش بيني كرد سقوط ارزش پول امريكا در برابر 

ين ژاپن تقريباً به 33 درصد خواهد رسيد. 
داليلي كه مي تواند ب��ه چنين تغييري در اين وضعيت منجر ش��ود، 
كاهش رشد اقتصادي اياالت متحده و همچنين افزايش توليد اوراق 
دولتي اياالت متحده و مشكالت سياسي اين كشور است.  پيش از اين 
در خبرها آمده بود كه كارشناسان صندوق بين المللي پول معتقدند 
كه اقتصاد جهاني تا به امروز به طور كامل اثرات حمايت گرايي دولت 
ترامپ را احساس نكرده اس��ت. به همين دليل تجارت بين المللي در 
سال 2۰۱۹ با بزرگ ترين چالش ها مواجه خواهد شد.  در حال حاضر 
انتظار مي رود كه رش��د تجارت جهاني  3/۹ درصد باشد، نيم درصد 
نسبت به سال گذشته كاهش يافته اس��ت. با وجود اين كارشناسان 
صندوق بين المللي پول معتقدند كه اين رق��م بايد ۰/2 درصد ديگر 
كاهش يابد.  در كوتاه مدت بزرگ ترين آسيب ناشي از جنگ تجاري 
متوجه چين خواهد ش��د، اما در دراز مدت اياالت متحده بيش��ترين 

آسيب را متحمل خواهد شد. 

آگـــهى فراخـوان مـزایده عمـومی شمـاره 97/9
نوبت دوم و اصالحیه نوبت اول
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نمی توان جلو ی فروش نفت ایران را گرفت
آمارهاي مراك�ز تحقيقاتي و فروش نفت ايران نش�ان مي دهد كه 
نمي توان فروش نفت ايران را متوقف كرد و راه هاي مختلفي براي 
فروش نفت وجود دارد كه برخالف آنچه رويترز در هفته پيش درباره  
كاهش فروش نفت ايران به يك ميليون و 6۰۰ هزار بشكه گفته بود، 
فروش ايران هم اكنون در محدوده 2 ميليون بش�كه در روز است. 
به گزارش »جوان«، اطالعات نشان مي دهد كه 22ميليون بشكه از نفت 
خام ايران توسط نفتكش هاي شركت ملي نفت ايران در ماه هاي اكتبر 

و نوامبر به داليان مي رسند. 
رويترز در اين باره نوشت: مقدار قابل توجهي از نفت خام ايران قرار است 
اين ماه و در اوايل نوامبر پيش از اجرايي شدن تحريم هاي امريكا به بندر 

داليان چين برسد. 
يك منبع شركت ملي نفتكش ايران نيز گفت كه اين شركت در حال 

انتقال بيش از 2۰ ميليون بشكه نفت به داليان است. 
اين منبع افزود: نمي ت��وان فروش نفت ايران را متوق��ف كرد. راه هاي 
مختلفي براي فروش نفت داريم. وقتي نفتكش ها به داليان برس��ند، 

تصميم مي گيريم آن را به خريداران ديگر بفروشيم يا به چين. 
خريداران نف��ت خام ايران، س��ومين توليد كننده نف��ت اوپك پس از 
تحريم هاي امريكا بر صادرات نفت اين كش��ور كه در ۴ نوامبر اجرايي 

مي شود، كمتر و كمتر مي شوند. 
جمهوري اسالمي قباًل طي تحريم هاي 2۰۱۴ نفت در داليان ذخيره 

مي كرد و بعد آن را به خريداران كره جنوبي و هند مي فروخت . 
طبق گزارش رويترز نفتك��ش دان يك��ي از ۱2 نفتكش خيلي بزرگ 
در 8 اكتبر نفت خود را در يك مخزن ذخيره در بخش زينگانگ بندر 

داليان تخليه كرد. 
منطقه زينگانگ مح��ل چندين محوطه مخازن نفت، ش��امل ذخاير 
تجاري و استراتژيك است. نگه داشتن نفت در ذخاير تضمين شده به 
مالك اين امكان را مي دهد كه نفتش را به چين يا ساير خريداران منطقه 
بفروشد. سه تا از نفتكش هايي كه قرار است در نوامبر به چين برسند در 

حال حركت به سمت جزيره چانگ لينگ هستند. 
 صادرات نفت ايران افزايش يافت

همچنين به گزارش مركز انرژي كالني��ش، صادرات نفتي ايران در دو 
هفته اول ماه اكتبر با افزايش همراه بوده است. 

مركز تحليلي كالنيش اعالم ك��رد: صادرات نفتي اي��ران در دو هفته 
اول ماه اكتبر به 2/2۰ ميليون بشكه در روز رسيده و نسبت به كل ماه 

گذشته )سپتامبر( با افزايش ۱۹۵ هزار بشكه اي همراه بوده است. 
براس��اس داده هاي جمع آوري شده توس��ط مركز تانكر تركرز، حجم 
كل صادرات نفتي ايران در ماه س��پتامبر در حدود 2 ميليون بشكه در 

روز بوده است. 
از اول تا سيزدهم ماه اكتبر ايران، عضو سازمان اوپك به مقدار 28/6۴ 
ميليون بشكه نفت خام صادر كرده است. برا ساس گزارش تانكر تركرز 
با در نظر گرفتن قيمت حدودي 8۱ دالري نفت برنت، ايران توانس��ته 
در دو هفته اول ماه اكتبر درآمد 2/۵۰ ميلي��ارد دالري از فروش نفت 

خام داشته باشد. 
بر اساس اين گزارش، چين با واردات در حدود 8۰۰ هزار بشكه در روز 
و اختصاص 3۹ درصد از كل صادرات نفتي اي��ران همچنان به عنوان 
بزرگ ترين خريدار نفتي ايران ق��رار گرفته و هند ني��ز بعد از چين با 

واردات ۷۰۰ هزار بشكه در جايگاه دوم قرار دارد. 
خبرگزاري رويترز در هفته جاري طي خبري نامعتبر از صادرات نفت 
ايران در حدود ۱/۵ ميليون بشكه در روز در دو هفته اول ماه اكتبر خبر 

داد كه براساس گزارش انرژي كالنيش نادرست است. 
كاهش نفت نشانه اي ديگر از فروش بيشتر!

درحالي كه افزايش ذخاير نفت امريكا براي چهارمين هفته متوالي نشان 
داد كه بازار با مازاد عرضه روبه روست، قيمت نفت به زير 8۰ دالر سقوط 
كرد. به نظر مي رس��د اين كاهش نيز مي تواند نشانه اي ديگر از حضور 

نفت ايران خارج از برنامه هاي تحريمي امريكا است. 
به گزارش رويترز، بر خالف داده هاي مؤسسه سوخت امريكا كه نشان 
مي داد ميزان ذخاير نف��ت امريكا در هفته اخير كاهش يافته اس��ت، 
داده هاي اداره اطالعات انرژي امريكا نش��ان داد ميزان اين ذخاير 6/۵ 
ميليون بشكه باال رفته است. اين ميزان افزايش حدود سه برابر چيزي 
اس��ت كه اقتصاددانان پيش بيني ك��رده بودند. اي��ن چهارمين هفته 

متوالي اي است كه ميزان ذخاير امريكا رشد مي كند. 

هزينه باالي جنگ تجاري

 رشد اقتصادي چين
 به پایين ترین سطح ۹ ساله خود مي رسد

اي�ن احتم�ال وج�ود دارد ك�ه همي�ن روزه�ا س�رمايه گذاران 
و سياس�ت گذاران جه�ان ب�ا هش�دار ش�ديدي در م�ورد 
هزين�ه جن�گ تج�اري امري�كا- چي�ن روب�ه رو ش�وند، 
رش�د اقتص�ادي چي�ن ممك�ن اس�ت كن�د ش�ده باش�د. 
به گزارش رويترز، باال گرفتن تنش هاي تجاري با امريكا باعث ش��ده 
اس��ت كه درآمدهاي صادرات اين كش��ور كاهش يابد و چين س��عي 
مي كند با سياست گذاري هاي مالي حمايتي و تسهيل مواضع خود در 
مورد ريسك زدايي از اقتصاد از سرعت كند شدن دومين اقتصاد بزرگ 
جهان بكاهد، اما تأثي��ر كامل تعرفه هاي باالتر امريكا هنوز احس��اس 

نشده است. 
تحليلگران مي گويند: اقدامات حمايتي بيش��تري در اين زمينه الزم 
خواهد بود؛ چراكه ريسك ها در مورد چشم انداز رشد اقتصادي چين، از 

ربع دوم سال بيشتر شده است. 
نظرس��نجي رويترز از 68 اقتصاددان نشان داد كه پيش بيني مي شود 
در بازه جوالي- سپتامبر رشد اقتصادي چين 6/6 درصد شود كه اين 
كندتر از ربع سال قبلي با رشد 6/۷ درصد و كندترين نرخ رشد از ربع 
اول س��ال 2۰۰۹ تا كنون است. رشد پيش بيني ش��ده براي ربع سوم 
هنوز از هدف ساالنه 6/۵ درصدي دولت باالتر است.  تا اين زمان يوآن 
6 درصد از ارزش خود در برابر دالر را از دست داده است. اين مي تواند 
باعث كاهش تأثير تعرفه هاي امريكا ش��ود، ريسك هايي هم در مورد 

خروج سرمايه از چين ايجاد خواهد كرد. 

س�هامداران اين روزها منتظر منتشر شدن 
گزارش هاي شش ماهه شركت هاي بورسي 
هس�تند. از طرفي ب�ا نزديك ش�دن به 1۳ 
آبان تصميمات س�رمايه گذاران تحت تأثير 
وقايع كالن كشور قرار مي گيرد. برخي علت 
كاه�ش قيمت س�هام را نه دالي�ل بنيادي، 
بلكه فعاليت نادرس�ت برخي س�هامداران 
حقوق�ي مي دانند و امروز انگش�ت اتهام به 
سمت اين س�هامداران نش�انه رفته است. 
به گزارش ايس��نا، بورس تهران در حال حاضر 
ش��اهد روزه��اي متفاوتي اس��ت. از يك س��و 
نزديك ش��دن به تحريم ه��اي يكجانبه امريكا 
سرمايه گذاران بورسي را تهديد مي كند از سوي 
ديگر عرضه هاي نا بهن��گام برخي از حقوقي ها 
سرمايه سهامداران خرد را هدف قرار داده است.  
در روزهاي گذشته قيمت بسياري از سهام در 
سرازيري افتاد و بسياري معتقد بودند كه برخي 
حقوقي ها به جاي اينكه در صف هاي خريد سهم 
عرضه كنند با عرضه هاي آبشاري در صف هاي 
فروش، قيمت س��هم ها را پايين كشيدند تا در 

كف قيمت، دوباره سهام را جمع آوري كنند. 
اين موضوع در بسياري از محافل بورسي مطرح 
مي شد و سازمان بورس قول رسيدگي به آن را 

داد هر چند كه برخي از مسئوالن آن را خالف 
واقع دانستند، اما اگر اين موضوع واقعيت داشته 
باشد سهامداران خرد بيشترين آسيب را از آن 
مي بينند و اين موضوع باعث مي شود كه اعتماد 
عامه مردم به س��رمايه گذاري در بازار سرمايه 

لكه دار شود. 
اما در آخري��ن روز كاري ب��ورس اوراق بهادار 
عرضه اوليه يك شركت جديد باعث شد، عده اي 
ترغيب شوند كه مقداري از نقدينگي خود را در 
بورس سرمايه گذاري كنند و تا حدودي جبران 
مافات رخ دهد، البته تأثير اين عرضه نمي تواند 
چندان مداوم باشد؛ چراكه اين شركت چندان 

بزرگ نيست. 
در عين حال س��رمايه گذاران بورس��ي با اتمام 
اولين ماه پاييز منتظر گزارش هاي شش ماهه 
هستند و افشاي رسمي اين گزارش ها مي تواند 
تصميمات سهامداران و برنامه آنها براي شش 

ماهه دوم سال را تحت تأثير قرار دهد. 
در پنج روزه كاري بورس اوراق بهادار تهران در 
هفته اي كه گذشت شاخص كل بازده نقدي و 
قيمتي بازار سهام از تراز ۱8۱ هزار و ۱۵ واحدي 
تا رقم ۱82 هزار و ۹2۹ واحدي افزايش يافت و 

در نتيجه رشد ۱۹۱۴ واحدي را تجربه كرد. 

انگشتاتهامبازارسرمايهبهسمتحقوقيها
   بورس

مهران ابراهیمیان


