
کردن  تقسیم  بر  مبنی  مرکزی  بانک  جدید  بخشنامه 
صادرکنندگان به سه گروه ارزی، صدای اعتراض و انتقاد 
این قشر بویژه تجار بخش کشاورزی و موادغذایی را بلند 
کرده است، تا جایی که برخی معتقدند این اقدام می تواند 

به توقف صادرات غیر نفتی منجر شود.
در  تازگی  به  مرکزی  بانک  ایرنا،  اقتصادی  گزارش خبرنگار  به 
به چرخه   از صادرات  ارز حاصل  بازگشت  بخشنامه ای چگونگی  
اقتصادی کشور را ابالغ کرد؛ طبق این بخشنامه همه صادرکنندگان 
کاال و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات 
خود به چرخه اقتصادی کشورند، همچنین بانک مرکزی مکلف است 
به طور صرف برای واردات کاال و خدمات صادرکنندگانی تخصیص 
و تأمین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور 
مطابق ساختار مربوطه بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی 
باشد که مجموع صادرات ساالنه آنها تا یک میلیون یورو، بیش از 
یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا 10 

میلیون یورو و بیش از 10 میلیون یورو مشخص شده است.
براساس این بخشنامه، همه صادرات انجام شده از 22 فروردین ماه 

97 مشمول این مصوبه است.
 بخشنامه جدید به معنای از دست رفتن بازارهای 

صادراتی است
در این مورد »اسداهلل عسگر اوالدی« رئیس اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و چین در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: بخشنامه جدید بانک 
مرکزی نه تنها تسهیل کننده صادرات نیست بلکه قطع کننده 

صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی است.
وی افزود: »براساس این بخشنامه، باید صادرکننده پول را به نیما 
وارد کشور کند در حالی که سامانه نیما از نظر خریداران خارجی 
شناخته شده نیست و صادرکننده ای نمی تواند با ارز نیمایی پول 
وارد کشور کند؛ در واقع شرکت های وابسته به دولت می توانند با 

سامانه نیما کار کنند.«
وی افزود: برای صادرات باید بانک مرکزی بانکی را به ما معرفی کند 
تا پول واریز شود در غیر این صورت از ما جنس خریداری نمی کنند.
این تاجر بزرگ صنعت خشکبار براین باور است که بخش عمده 
صادرکنند گان بخش کشاورزی و مواد غذایی به ویژه خشکبار کشور 
خرده پا هستند و در صورت ادامه اجرای این بخشنامه به طور حتم 
صادرات به جز پتروشیمی ها و فلزات رنگین متوقف و بیکاری افزایش 

می یابد.
از 20  این بخشنامه  بانک مرکزی  وی تصریح کرد: طبق نظر 
فرودین ماه معتبر است در حالی که قانون عطف ما به سبق نمی 
شود و باید در ابتدای مهرماه اجرایی می شد؛ در واقع این اقدام 

غیرقانونی است.
عسگر اوالدی گفت: با وجود شرایط سخت صادرات در تحریم ها و 
بخشنامه های اخیر دولت، 20 روز است که صادرات را تعطیل کرده 

و کاری انجام نمی دهیم.
وی اظهارداشت: تصویب چنین بخشنامه هایی می تواند شرایط 
را برای ایجاد قاچاق کاال در زمینه های مختلف از مرزهای غیرقابل 

کنترل فراهم کند که این مشکل بزرگی برای کشور خواهد بود.
وی از تصمیم گیری های یک شبه و پشت درهای بسته انتقاد 

کرد و افزود: در هفته های اخیر، حداقل سه بار تقاضای دیدار با وزیر 
صنعت، معدن و تجارت داده اما ایشان اعالم کرده اند که فرصت برای 
مالقات ندارند؛ وقتی برای صادرکننده فرصت ندارند پس بهتر است 

صادرکننده برود و استراحت کند.
این فعال اقتصادی، معرفی یک بانک توسط بانک مرکزی و ارایه 
پروانه صادرکنندگان به واردکنندگان با نرخ توافقی را تنها راهکار 
حیات صادرات ایران دانست و گفت: »واردکنندگان وقتی می توانند 
با ارز نیمایی واردات انجام دهند، هرگز به دنبال دریافت پروانه از 
صادرکنندگان با ارز آزاد نمی روند که حداقل روی هر دالر چهار هزار 

تومان متضرر شوند بنابراین باید نرخ توافقی باشد.«
 خروج صادرکنندگان بزرگ از چرخه صادرات

»محسن جالل پور« رئیس سابق اتاق ایران نیز در این رابطه 
به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: این بخشنامه نه تنها مزایایی برای 
شامل  که  است  زیادی  ابهامات  دارای  بلکه  ندارد  صادرکنندگان 
صادرکنندگان ُخرد زیر یک میلیون یورو می شود زیرا با وجود اینکه 
این گروه از ارز نیمایی معاف هستند اما باید صادرات در مقابل واردات 
یا تبدیل ارز توسط صرافی ها داشته باشند، درحالی که این گروه ثبت 
سفارش خود را با ارز نیمایی انجام می دهند بنابراین نیازی به ارز آزاد 

نیست که بیش از سه هزارتومان گرانتر بخرند.
وی اضافه کرد: در بحث تبدیل ارز توسط صرافی ها نیز این ابهام 

توسط بانک مرکزی مشخص نشده که با چه قیمتی معامله شود.
جالل پور گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزی، صادرکنندگان زیر 
یک میلیون یورو می توانند ارز آزاد دریافت کنند اما صادرکنندگان 

بزرگ باید 90 درصد ارز خود را به سامانه نیما بدهند.
وی براین باور است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی، صادرکنندگان 
بزرگ مواد غذایی و کشاورزی که بیش از 10 میلیون یورو صادرات 
دارند و سالها تالش کرده اند بازارهای صادراتی خوبی برای کاالهای 
مقابل،  ودر  کند  خارج  صادرات  چرخه  از  را  بیاورند  پدید  ایرانی 
صادرکنندگان خرد و تازه کار وارد عرصه می شوند که نه تنها اطالع 
درستی از صادرات ندارند بلکه به دنبال سودهای کالن و آنی بوده که 

در نتیجه صادرات رقابتی نخواهد بود.
وی اظهارداشت: همچنین این بخشنامه، راه های تخلف، تقلب و 

قاچاق را برای سودجویان فراهم خواهد کرد.
این فعال اقتصادی در بخش محصوالت کشاورزی، »حذف ارز 
رسمی و نیمایی و اعالم یک نرخ ارزی، ادامه فعالیت صادرکنندگان 
طبق روال گذشته و حذف امضای طالیی و اختصاصی برای برخی« 

را خواستار شد تا بازارهای صادراتی ایران از دست نرود.
 بخشنامه ای برای تنبیه صادرکنندگان

و  صادرکنندگان  ملی  اتحادیه  رئیس  نورانی«  »سیدرضا 
واردکنندگان محصوالت کشاورزی ایران نیز در گفت وگو با ایرنا 
اظهار داشت: تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران خود فشار زیادی را 
برای کشور و صادرکنندگان وارد کرده است بنابراین صادرکنندگان 
در شرایط تحریم نیازمند تشویق، حمایت و دریافت تسهیالت ویژه 

اند، نه اینکه با ابالغ بخشنامه های یک طرفه تنبیه شوند.
وی، تصویب و ابالغ بخشنامه ها پشت درهای بسته را در این 
شرایط برای کشور مشکل ساز خواند و اظهارداشت: بخشنامه اخیر 

بانک مرکزی برای صادرکنندگان تا یک میلیون یورو نیز مشکل ساز 
است به طوری که تعداد کارت های یکبار مصرف بازرگانی بدون 
اینکه اصل و فرع آنها مشخص باشد، افزایش می یابد و در مقابل 
صادرکنندگانی که سال ها تجربه این کار را داشتند حضورشان 

ضعیف می شود.
این صادرکننده براین باور است که صادرکنندگان با وجود چنین 
بخشنامه هایی دیگر نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند زیرا 
همه هزینه های صادرات غیرنفتی به ویژه در بخش کشاورزی و 
مواد غذایی با ارز آزاد محاسبه می شود؛ به طور نمونه پارسال هزینه 
کانتینر یخچالی چهار میلیون تومان و کاغذ بسته بندی صادرات 
چهار هزار تومان بود که امسال این ارقام به ترتیب به 18 میلیون و 

13 هزارتومان افزایش یافته است.
نورانی اضافه کرد: در بحث حمل و نقل از بندرعباس به بنادر 
هندوستان نیز سال گذشته هزینه هر کانتینر بین 425 تا 450 دالر 

بود که امسال این مبلغ به 2500 دالر رسیده است.
»امروز کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران این مبلغ را دریافت می 
کند که نسبت به سال گذشته 6 برابر افزایش را نشان می دهد و همه 

این ها از مشکالت صادرکنندگان است.«
واردکنندگان  و  صادرکنندگان  ملی  اتحادیه  رئیس  گفته  به 
محصوالت کشاورزی، »اکنون ارزی وارد کشور نمی شود که بخواهد 
به شکل نیمایی یا غیرنیمایی باشد؛ در عین حال صادرکنندگان هر 
ساله باید طبق کتاب مقررات صادرات و واردات عمل کنند و نباید 

خارج از آن باشد.«

اقتصادی 5

 تهدید ترامپ برای افزایش جدید تعرفه ها علیه
کاالهای چینی

رئیس جمهور آمریکا ضمن اعالم این که انتظار دارد تعرفه های واردات روی 
۲۰۰ میلیارد دالر کاالی چینی را از ۱۰ درصد فعلی به ۲۵ درصد افزایش 

دهد، تهدید خود برای اعمال تعرفه روی باقی واردات چین را تکرار کرد.
به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ چهار روز پیش از دیدار با شی جین پینگ، رئیس 
جمهور چین در آرژانتین، در مصاحبه با وال استریت ژورنال اظهار کرد: بسیار بعید 
است که درخواست چین برای توقف افزایش تعرفه ها  که قرار است از اول ژانویه 

اجرایی شود را بپذیرد.
ترامپ به این روزنامه آمریکایی گفت: تنها توافق این خواهد بود که چین کشور 
خود را به روی رقابت از سوی آمریکا بگشاید و تا جایی که به سایر کشورها مربوط 

می شود، موضوع رقابت در بازار چین به خود آنها بستگی دارد.
ترامپ که قرار است در حاشیه نشست گروه جی 20 در آرژانتین با رئیس 
جمهور چین دیدار کند، گفت: اگر مذاکرات موفق نباشد وی روی باقی واردات 
کاالهای چینی تعرفه اعمال خواهد کرد. وی گفت: اگر توافق نکنیم من روی 267 

میلیارد دالر کاالی چینی تعرفه 10 یا 25 درصدی اعمال خواهم کرد.
یک مقام چینی هفته گذشته به خبرنگاران گفته بود که سران دو کشور قرار 

است دستورالعمل مذاکرات آینده را مشخص کند.
ترامپ همچنین اظهار کرد: دور بعدی تعرفه ها ممکن است روی لپ تاپ ها و 
آیفون اپل که از چین وارد می شود و در فهرست کاالهای وارداتی به ارزش 267 

میلیارد دالر هستند که هنوز شامل تعرفه نشده اند، اعمال شود.
گوشی های تلفن همراه و رایانه ها در میان بزرگترین صادرات چین به آمریکا 
بودند و تاکنون به دلیل حمایت از مصرف کنندگان آمریکایی، مشمول تعرفه ها 
نشده اند، اما ترامپ به احتمال اعمال تعرفه روی تلفن های همراه و لپ تاپ ها اشاره 

کرد.
بر اساس گزارش رویترز، تیم کوک، مدیرعامل اپل، مساله  تحریم ها را شخصا 
با ترامپ مطرح کرده و به رئیس جمهور آمریکا گفته است نگرانی هایی نسبت به 
روابط تجاری آمریکا و چین وجود دارد و تعرفه ها بهترین راه برای حل آنها نیستند.
ارزش سهام پس از انتشار مصاحبه رئیس جمهور آمریکا، در ساعات پس از 

معامالت رسمی سقوط کرد.

 اسامی بانک های بدهکار بابت تسویه اوراق خزانه 
اعالم شد

خزانه داری کل کشور اسامی بانک های دارای بدهی و فاقد بدهی به بانک 
مرکزی درخصوص افزایش سقف مجاز تسویه بدهی بانک ها و موسسه 
های اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی تا پایان سال ۱39۵ را از طریق 

صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم اعالم کرد.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، براساس این ابالغیه، 
در اجرای آیین نامه اجرایی بند )و( تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور و 
با توجه به نامه بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف مجاز تسویه بدهی بانک ها و 
موسسه های اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی تا پایان سال 1395 از طریق صدور 

اوراق تسویه خزانه نوع دوم، بانک های مجاز مشمول اعالم شد.
براساس این نامه که به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها ارسال شده 
است، بانک های ملی ایران، سپه، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه تعاون، 
توسعه صادرات، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، قوامین، انصار، آینده، 
گردشگری، پارسیان، سرمایه، پاسارگاد و موسسه اعتباری ملل مشمول این بند از 
قانون بودجه امسال هستند. همچنین بانک های اقتصاد نوین، سامان و کارآفرین 
فاقد بدهی به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بوده و مستثنی از تسویه بدهی 
از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم  شده اند. به گزارش ایرنا، براساس بند )و( 
تبصره )5( قانون بودجه سال 1397 کل کشور به دولت اجازه داده شده است در 
سال 1397 با رعایت قوانین و مقررات دولت از طریق اسناد )اوراق( تسویه خزانه، 
بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در 
چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت 
)وزارتخانه  ها و مؤسسه های دولتی( از اشخاص یادشده تا مبلغ 20 هزار میلیارد 
به  صورت جمعی - خرجی تسویه کند.بر همین اساس، مطالبات قطعی دولت از 
اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند )پ( ماده )2( قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل 
شده با بدهی دولت به این شرکت ها، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی 
و تعاونی از دولت بابت طرح های تملک دارایی  های سرمایه  ای با بدهی اشخاص یاد 
شده به بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانکها 

و مؤسسه های اعتباری غیربانکی به دولت به  وسیله این اسناد قابل تسویه است.
اسناد تسویه خزانه نوع اول شامل اسناد تعهدی خاصی است که برای تسویه بدهی 
قطعی دولت با مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی مشمول با رعایت مقررات 

این آیین نامه صادر می شود.
اسناد تسویه خزانه نوع دوم نیز به اسناد تعهدی خاصی که برای تسویه بدهی 
دولت به اشخاص متقاضی مشمول به بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی از 
طریق تسویه بدهی های بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی 

صادر می شود، اطالق می شود.

صادرات جوراب های نانویی ایرانی به ۲ کشور همسایه
شرکت تولیدکننده جوراب های نانویی آنتی باکتریال موفق به صادرات 

محصوالت خود به کشورهای پاکستان و آذربایجان شد.
به گزارش ایسنا، جوراب های نانویی تولیدشده توسط این شرکت فناور، دارای 
خواص آنتی باکتریال و ضدقارچ بوده و عالوه بر این ویژگی ها، ضد عرق و ضد بو نیز 
هستند؛ بنابراین استفاده از آن ها لطافت و آرامش را برای مصرف کننده به دنبال دارد.
ماده  اولیه  تولید این جوراب ها با همکاری یکی دیگر از شرکت های فعال در حوزه 
نساجی تهیه و بعد از تولید نخ های نانویی اقدام به کش دار کردن این نخ ها و بافت 
جوراب شد. در ادامه این تحقیقات در  سال 1388 این تیم تحقیقاتی موفق به تولید 

نخ نایلون نانوکامپوزیتی ضدمیکروب حاوی نانوذرات نقره با ماندگاری دائم شدند.
این محصول دارای گواهی نانومقیاس از سوی ستاد توسعه فناوری نانو و سازمان 

غذا و داروی وزارت بهداشت است.
شرکت تولیدکننده جوراب های نانویی تاکنون موفق به صادرات ماهانه 12 هزار 
جفت جوراب نانویی به کشور پاکستان شده و اخیرا نیز صادرات خود را به کشور 
آذربایجان آغاز کرده است، به طوری که در حال حاضر ماهانه 2 هزار جفت از این 

محصوالت به آذربایجان صادر می شود.
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کمر پیشاهنگ جنگلهای شمال را می شکنند
عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها با ابراز تاسف از اینکه ازگیل جنگلی یا کنس توسط برخی جنگلبانان از بین می رود، افزود: در سال های اخیر برخی جنگلبانان این گونه گیاهی را جز گونه های پست تلقی کرده و آنها را قطع می کنند حبیب زارع در گفت و گو با ایسنا از ازگیل 

جنگلی، ُکنس یا ُکندس به عنوان گیاهی سرشار از مواد مغذی یاد کرد و اظهار کرد: ازگیل یا ازگل  به صورت درختچه یا درخت کوتاهی است که ارتفاع آن در بهترین شرایط در رقابت با سایر درختان به 7 تا 8 متر می رسد اما به طور عمومی ارتفاع آن  4 تا ۵ متر بوده  و بیشتر به صورت چند 
شاخه ای رشد می کند. وی با بیان اینکه ازگل جنگلی یا کندس از تیره ُرز است، افزود: این گیاه گونه بومی مناطق معتدله نیم کره شمالی از اروپا گرفته تا جنگل های قفقاز و شمال ایران است که در سراسر اروپا مرکزی، غربی، شرقی،  ترکیه، قفقاز و جنوب دریای سیاه و شمال ایران انتشار دارد.

 واکنش ها به سیاست های جدید بازگشت ارز صادراتی

فعاالن اقتصادی: پیامد بخشنامه ارزی بانک مرکزی توقف صادرات است
اخبار

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف:

از خروج مواد اولیه فرش دستباف جلوگیری کنید
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف ثبات نرخ ارز صادراتی در 
درازمدت را خواستار شد و گفت: افزایش قیمت مواد اولیه به دلیل نوسان 

نرخ ارز موجب باال رفتن قیمت تمام شده تولید شده است.
عبداله بهرامیـ  در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بزرگترین مشکل ما این است که در 
شرایط کنونی نمی توانیم سفارش تولید بگیریم چون فرش ایران نرخ مشخصی ندارد، 
از طرفی تولیدکنندگان به دلیل باال رفتن نرخ ارز، مواد اولیه را گران خریداری می کنند 

در نتیجه قیمت تمام شده ما برای تولید فرش باال می رود.
وی با اشاره به افزایش 100 درصدی قیمت بسیاری از مواد اولیه فرش دستباف، 
گفت: نوسانات نرخ ارز باعث شده تا قیمت مواد اولیه و مورد نیاز فرش دستباف از 
قبیل رنگ،   نخ و ابریشم با افزایش قیمت مواجه شود و در چنین شرایطی باید از 

خروج مواد اولیه جلوگیری کرد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف تصریح کرد:متاسفانه هنوز به شرایط 
ثبات اقتصادی نرسیده ایم و چون آینده بازار قابل پیش بینی نیست عده زیادی از 
قالیبافان در راه اندازی کارگاه ها مردد هستند، لذا باید تدابیر الزم را در این خصوص 
ارز صادراتی در  انتظار دارند که ثبات نرخ  بافندگان فرش دستباف  بیاندیشیم؛  

درازمدت را شاهد باشیم تا بتوانند سفارش بپذیرند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف با انتقاد از سیاست آمریکا در تحریم 
فرش دستباف ایرانی، گفت: فرش دستباف ایرانی یک برند شناخته شده در بازارهای 

جهانی است و  در طول دهه های متمادی، یکی از پرطرفدارترین اجناس در بازارهای 
جهان از جمله آمریکا بوده و ارزش این کاالی با ارزش و نفیس و دوست دار محیط 
زیست بر همگان آشکار است، ولی اعمال تحریم های ظالمانه علیه فرش دستباف 
ایرانی موجب جایگزین کردن آن با کاالی دیگر شده و خریداران قالی سحرانگیز ایرانی 

را از دستیابی به این کاالی ارزشمند محروم کرده است.
بهرامی با اشاره به از دست رفتن بزرگترین بازار صادراتی فرش دستباف ایران، گفت: 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایرانی هرگز در فکر دور زدن تحریم ها 
نبوده و نیستند و با چنین اقدامات غیر فرهنگی بازارهای صادراتی را خالی نمی کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با لغو تحریم های خارجی، موانع صادرات فرش 
دستباف ایران از میان برداشته شود و مسئوالن داخلی در راستای حمایت از تولید و 
صادرات این کاالی استراتژیک و بومی سازی شده در کشور تدابیر مناسبی در پیش 

گیرند.
به گزارش ایسنا، ارزش ساالنه صادرات فرش ایران حدود 400 میلیون دالر بود 
که120 میلیون دالر آن به آمریکا صادر می شد. با اعمال تحریم ها ارزش صادرات 
فرش ایران بیش از 100 میلیون دالر کاهش یافته و عوامل مختلف داخلی و خارجی 
در این امر موثر بوده است. فرش ایران با عنوان پرشین کارپت در سطح جهان دارای 
برند است و عالقمندان بسیاری دارد. در حال حاضر بیش از شش میلیون ایرانی از 

محل فرش ارتزاق می کنند.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی 
ماهیانه شرکت های  معتقد است در تحلیل گزارش های 
حاضر در بورس نباید عجله کرد چرا که پیش بینی می شود 
تطابق با تحریم ها چند ماه زمان ببرد و به نظر می رسد 
را  بهتری  امسال دریچه  ماهانه در زمستان  گزارش های 

برای تحلیل به دست خواهند داد.
دکتر کامران پاکیزه در گفت و گو با خبرنگار ایسنا در پاسخ 
به اینکه چرا بورس پس از یک رشد بی سابقه، اکنون در وضعیت 
به کارگیری واژه رکود مقداری  بنده در  رکود قرار دارد گفت: 
در    )Correction( اصطالح  واژه  بیشتر  و  هستم  محتاط تر 
بورس در این دوره زمانی را ترجیح می دهم و چند دلیل برای این 
می بینم؛ نخست خروج نقدینگی از بورس به علت نبود فرهنگ و 
دانش سرمایه گذاری در سهام در بین مردم، دوم پیش بینی اقتصاد 
رکودی تورمی )Stagflation( برای سال آینده توسط مجامع 
اقتصادی جهانی، سوم اجرایی شدن تحریم های آمریکا در 13 آبان 
و عملیاتی شدن جنگ روانی و اقتصادی گسترده در این راستا و در 
آخر کاهش چشم گیر قیمت نفت در این اصالح موثر بوده است.

وی افزود: نوسان یا همان ریسک بازار سرمایه، مشخصه هر 
بازاری است بنابراین سرمایه گذاران حرفه ای ترسی از نوسان ندارند 
و آن را الزمه بازار پویا می دانند اما با افزایش تعداد معامله کنندگان 
احساسی در شرایط ابهام فضای تجاری و اقتصادی کشور به دلیل 
ضعف برنامه ریزی راهبردی سازمان های داخلی و تغییر مداوم 
دستورالعمل ها و بخشنامه ها و افزایش تحریم های همه جانبه 

آمریکا، نوسانات بورس تشدید می شود.
آتی  عملکرد  پیش بینی  وضعیتی  چنین  در  داد:  ادامه  وی 
شرکت ها و بورس با عدم قطعیت ) Uncertainty( بیشتری 
روبرو شده و در نتیجه با نوسانات شدید در قیمت سهام شرکت ها 
مواجه می شویم، در این راستا حمایت عملی و درست نهادهای 
دولتی و نه فقط کالمی، می تواند شدت این نوسانات را کاهش داده 

و مسیر هموارتری برای سرمایه گذاری مردم عادی هموار کند.
 CFA این متخصص بازار سرمایه و دارنده مدرک بین المللی
روش  بهترین  همیشه  داد:  ادامه  آمریکا،   CFA انستیتیو  از 
سرمایه گذاری، تشکیل سبدی از طبقه دارایی های مختلف است 
که در عین کاهش ریسک، افزایش بازده را به همراه داشته باشد، 
با این وجود در حال حاضر بهترین آلترناتیو از بین طبقات مختلف 
دارایی های موجود اعم از طال و ارز، اوراق مشارکت، مستغالت، و 
کاالها، سهام شرکت های بورسی هستند که کمتر از ارزش ذاتی 
)Undervalue( قیمت خورده اند اما تأکید می شود هر سهامی 
نیز مناسب سرمایه گذاری نخواهد بود، شرکت هایی با سودآوری و 

نقدینگی مداوم و باثبات مناسب هستند.
تحریم ها حداکثر 3۰ درصد بر شرکت های صادراتی اثر 

دارد
پاکیزه افزود: در حال حاضر با توجه به پیش بینی اقتصاد رکودی 
داخلی  کننده  مصرف  که  آینده، شرکت هایی  سال  در  تورمی 
نیستند چرا که محصوالت  مناسب  برای سرمایه گذاری  دارند 
آنها با کاهش تقاضا و کاهش سودآوری مواجه خواهند شد اما 

شرکت های صادرات محور اعم از فلزات، معدنی و پتروشیمی ها که 
پیش بینی می شود تحریم ها حداکثر تا 30 درصد صادرات آنها را از 

لحاظ مقداری با مشکل مواجه کند، مناسب هستند.
این استاد دانشگاه خوارزمی گفت: سود سال های آتی شرکت ها 
به مراتب بیشتر از امسال خواهد بود و این با گذشت زمان، تطابق 
با تحریم ها و اجرایی شدن ساز و کار معامالتی اروپا ) SPV (در 
چند ماه آتی چشم انداز بهتری را نمایان خواهد کرد، به هر حال در 
تحلیل گزارش های ماهیانه شرکت ها نیز نباید عجله کرد چرا که 
پیش بینی می شود تطابق با تحریم ها چند ماه زمان خواهد برد و به 
نظر می رسد گزارش های ماهانه در زمستان امسال دریچه بهتری 

را برای تحلیل به دست خواهند داد.
اگر خودت را نشناختی بورس جای سختی برای شما خواهد بود

پاکیزه در ادامه به اشاره به نقش صندوق های سرمایه گذاری 
در جذب نقدینگی سرگردان، گفت: یک جمله معروف در وال 
استریت هست که می گوید، » اگر خودت را نشناختی بورس جای 
سختی برای شما خواهد بود«؛  سرمایه گذاری در بورس موضوعی 
است که به دانش، تخصص و تجربه احتیاج دارد و برای سرمایه 
گذاران خرد و تازه وارد که بی محابا وارد معامالت می شوند درس 
عبرت خواهد بود و اساسا بورس جای خودشناسی است اینکه 
چقدر ما احساسی و با طمع و آز معامله می کنیم و چه مقدار 

عقالنی و با توجه به عوامل بنیادین شرکت ها معامله می کنیم.
وی افزود: در دیگر نقاط جهان، فاندها )Mutual Funds( و 
یا همان صندوق های سرمایه گذاری مشترک که در آنها جمعی 

از مدیران کارکشته و حرفه ای در بورس فعالیت می کنند، عالوه 
بر داشتن دانش و تجربه باال در این بازار، سوگیری رفتاری و 
روانشناختی کمتری داشته و می توانند سود مناسبی را نصیب 
سرمایه گذاران کنند، در ایران نیز از لحاظ کمی این صندوق ها 
رشد مناسبی داشته اند و تحقیقات دانشگاهی انجام شده نیز نشان 
می دهند که عملکرد بهتری نسبت به سرمایه گذاران خرد داشته اند 
اما متأسفانه دارایی های تحت مدیریت آنها مبالغ بسیار کمی است 

بنابراین تاثیر زیادی بر بازار ندارند.
این استاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به  چرایی عدم اعتماد مردم 
به صندوق های سرمایه گذاری، خاطرنشان کرد: متأسفانه حرفه 
سرمایه گذاری در ایران با افت دانش و عدم توجه به اصول علمی، 
عملی و استانداردهای اخالق حرفه ای در نهادها و صندوق های 

سرمایه گذاری مواجه است.
وی افزود: این صندوق ها بدون استراتژی مشخص به معامله و 
سرمایه گذاری می پردازند که همین باعث عدم اعتماد مردم شده 
است؛ این در حالی است که در اکثر صندوق های بین المللی، 
مدیران سرمایه گذاری افراد خبره ای هستند که عالوه بر سابقه 
کار باالی سرمایه گذاری، سه مرحله آزمون سخت  » تحلیلگری 
 Chartered Financial Analyst ( خبره مالی بین المللی یا
را می گذرانند   »  CFA Institute موسسه از  ای  اف  (، سی 
کردن  رعایت  تخصص،  و  تجربه  دانش،  بر  عالوه  آن  در  که 
باالترین استانداردهای اخالق حرفه ای جزو مبانی اصلی حرفه 

سرمایه گذاری و الزامی است.

سهام کدام شرکت ها در بورس سود بهتری دارد؟


