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4

هک شدن برخی حساهبای ابنیک صحت ندارد
معـاون فناوریهـای نویـن بانـک مرکزی با بیـان این که
هیـچ گزارشـی مبنی بر هک حسـابهای بانکـی نداریم،
اظهـار داشـت :صحبتهـای پلیـس فتـا را در ایـن بـاره
تاییـد میکنـم کـه این سوءاسـتفادهها عمدتا بـه صورت
فیشـینگ یـا روشهای دیگری با فریـب دادن کاربر اتفاق
میافتـد .به گزارش پایـگاه خبری دنیای بانک و بیمه ،در
هفتههـای اخیـر خبرهایـی مبنـی بـر خالی شـدن یا کم
شـدن مقادیـری از حسـابهای بانکـی افـراد مختلـف
منتشـر شـد کـه پلیس فتـا در این بـاره تاکید کـرده بود
موضـوع هـک حسـابهای بانکـی مطرح نیسـت و عمده

این موارد به فیشـینگ مربوط اسـت .این در حالی اسـت
کـه کارت بانکـی برخـی از مالباختگان ،رمز دوم نداشـته
و بـه ایـن ترتیب موضوع فیشـینگ درباره این مشـتریان
منتفـی اسـت و بـه نظـر میرسـد کـه مـواردی خـارج از
فیشـینگ اتفـاق افتـاده باشـد .در همیـن راسـتا مهـران
محرمیـان؛ معـاون فناوریهـای نویـن بانـک مرکـزی بـا
بیـان ایـن کـه هیـچ گزارشـی مبنی بر هک حسـابهای
بانکـی نداریـم ،اظهـار داشـت :صحبتهای پلیـس فتا را
در ایـن بـاره تاییـد میکنم که این سوءاسـتفادهها عمدتا
بـه صورت فیشـینگ یـا روشهای دیگری بـا فریب دادن

کاربـر اتفـاق میافتـد .وی افـزود :سـودجویان ،اطالعـات
ی فـرد را از طریقـی دریافت کـرده و پس از
حسـاب بانکـ 
آن نسـبت بـه خالـی کـردن حسـاب اقـدام میکننـد .به
گفتـه معـاون بانـک مرکزی ،ممکن اسـت افرادی باشـند
که رمز دوم هم نداشـته باشـند ،اما از روشـی مثل گمراه
کردن مشـتری که روشهای متفاوتی هم دارد ،مقادیری
از حسابشـان کسـر شـده باشـد ،اما این موضوع به هک
حسـابها ربطـی نـدارد .محرمیـان تاکیـد کـرد :سـعی
داریـم ایـن موضـوع را مدیریت کنیـم و امیدواریم که این
موارد کاهـش یابد.

پاسخ به  17پرسش پرتکرار درباره بیمه شخص ثالث

ریز ات درشت بیمه شخص اثلث
راحله شعبانی
روزنامهنگار

میشـود؛ همیـن موضـوع باعـث تغییر حق بیمه در هر سـال اسـت.

 12آیا حق بیمه شخص ثالث مطابق با قیمت خودرو
تغییر می کند؟

بـر اسـاس قانـون ،خریـد بیمـه شـخص ثالـث بـرای تمـام خودروها اجباری اسـت .هرگونه خسـارت مالی و جانی وارد شـده به اشـخاص ثالـث در حـوادث رانندگی به عهده بیمه شـخص ثالث
اسـت .نداشـتن ایـن بیمـه عواقـب جبـران ناپذیـری بـرای دارندگان وسـایل نقلیه به همـراه خواهد داشـت .در ادامه به  17پرسـش پرتکـرار در این زمینه پاسـخ خواهیم داد.

 1چرا باید بیمه شخص ثالث داشته باشیم؟
تصـور کنیـد شـما در هنـگام رانندگی با خـودرو و یا موتور سـیکلت
بـه شـخص یـا اشـخاصی خسـارت وارد کنیـد ،و در آن حادثه مقصر
شـناخته شـوید ،طبق قانون شـما مسـئول جبران این خسـارت به
زیاندیـدگان میباشـید .بنابرایـن نیاز به بیمه ای داریـد تا در هنگام
بـروز ایـن حـوادث در جبران خسـارت پشـتوانه شـما باشـد .ممکن
اسـت ایـن خسـارت مالـی و یـا خسـارت بدنی باشـد .بیمه شـخص
ثالـث در واقـع یـک بیمـه مسـئولیت میباشـد ،کـه زیر گـروه بیمه
هـای خـودرو قـرار دارد .بر اسـاس قانـون مالک خودرو یا کسـی که
خـودرو در اختیـار اوسـت بایـد اقـدام بـه تهیـه بیمـه شـخص ثالث
نماید.
 2منظور از خسارت بدنی در بیمه شخص ثالث
چیست؟

بـه هـر نـوع دیـه یـا ارش (دیـه جراحت) کـه درصورت بروز آسـیب،
شکسـتگی ،نقـص عضـو و ازکارافتادگـی (جزئـی یا کلـی ـ موقت یا
دایمـی) یـا فـوت شـخص ثالـث بـه دلیل حـوادث مشـمول موضوع
قانـون بیمـه اجبـاری شـخص ثالـث اسـت ،گفتـه میشـود؛ بیمـه
شـخص ثالـث خودرو تمامـی هزینههای درمانی و دیـه را در صورتی
کـه مشـمول قانـون دیگـری نباشـد ،جبران خواهـد کرد.

 3کدام حوادث مشمول قوانین بیمه شخص ثالث
است؟

حـوادث شـامل هرسـانحهای از قبیـل تصـادم ،تصـادف ،سـقوط،
واژگونـی ،آتـش سـوزی و یـا انفجـار یـا هر نوع سـانحه اسـت که در
اثـر وسـایل نقلیـه و محمولههـای آن هـا بر اثـر حـوادث غیرمترقبه
رخ میدهـد.

 4وظیفه بیمهگر هنگام تصادف ناشی از تخلف
رانندگی چیست؟

بیمهگـر ملـزم بـه جبران خسـارتهای وارد شـده به اشـخاص ثالث
تـا سـقف تعهـدات منـدرج در بیمهنامـه خواهـد بـود .در حـوادث
رانندگـی منجـر بـه جـرح یا فـوت که به اسـتناد گزارش کارشـناس
تصادفـات راهنمایـی و رانندگی یا پلیـسراه علت اصلی وقوع تصادف
یکـی از تخلفـات رانندگـی حادثهسـاز باشـد ،بیمهگـر موظف اسـت
خسـارت زیاندیـده را بـدون هیـچ شـرطی پرداخـت کنـد و پـس از
آن میتوانـد جهـت بازیافـت یـک درصـد از خسـارتهای بدنـی و
 2درصـد از خسـارتهای مالـی پرداخـت شـده بـه مسـبب حادثـه
مراجعـه کنـد؛ علاوه بـر آن در این صورت گواهینامه راننده مسـبب
حادثـه از یـک تـا سـه ماه توقیـف میشـود و رانندگـی در این مدت
ممنـوع و در حکـم رانندگـی بدون گواهینامه اسـت.

 5وظیفه بیمهگر هنگام طبیعی نبودن تصادف
چیست؟

در صـورت اثبـات عمـد راننده در ایجاد حادثه توسـط مراجع قضایی

و یـا رانندگـی در حالـت مسـتی یـا اسـتعمال مـواد مخـدر یـا روان
گـردان مؤثـر در وقـوع حادثـه ،یـا در صورتی که راننده مسـبب فاقد
گواهینامـه رانندگـی باشـد یـا گواهینامـه او متناسـب با نوع وسـیله
نقلیـه نباشـد شـرکت بیمـه موظـف اسـت بـدون دریافـت تضمین،
خسـارت زیاندیـده را پرداخـت کـرده و پـس از آن میتواند به نیابت
از زیاندیـده از طریـق مراجـع قانونـی برای اسـترداد تمام یا بخشـی
از وجوه پرداخت شـده به شـخصی که موجب خسـارت شـده اسـت
مراجعـه کند.

 13بیمه حادثه راننده که با بیمه شخص ثالث صادر
می شود ،چیست؟

منظـور از شـخص ثالـث ،هـر شـخصی اسـت که به سـبب حـوادث
وسـایل نقلیه موتوری دچار زیانهای بدنی و مالی شـود به اسـتثنای
راننده مسـبب حادثه .شـرکت بیمه ،هنگام صدور بیمه نامه شـخص
ثالـث ،بـا دریافـت حـق بیمه حـوادث راننـده ،خـود راننـده را هم تا
حـد دیـه مـاه حرام تحت پوشـش بیمه حـوادث قـرار میدهد؛ بیمه
حـوادث راننـده مسـئولیت جبـران خسـارتهای فـوت و نقص عضو
راننده مقصر را به عهده دارد و همچنین شـامل پرداخت هزینههای
درمان راننده اسـت .

 6چه خسارتهایی که تحت پوشش بیمه شخص
ثالث نیستند؟

خسارت وارد شده به وسیله نقلیه مسبب حادثه (راننده مقصر)
خسارت وارد شده به محمولههای وسیله نقلیه مسبب حادثه
خسـارت مسـتقیم و یا غیرمسـتقیم ناشـی از تشعشـعات اتمی و
رادیواکتیو
خسارت ناشی از محکومیت جزایی و یا پرداخت جرایم

 14حق بیمه حوادث راننده چقدر است؟

نـرخ حـق بیمـه حـوادث راننـده در آییننامـه ابلاغ شـده بـه
شـرکتهای بیمـه (بـر اسـاس دیـه در مـاه عـادی) تعییـن شـده
اسـت؛ حداکثـر حـق بیمـه پوشـش حـوادث راننـده در هـر سـال
هنـگام صـدور بیمـه نامه شـخص ثالـث در بیمهنامـه درج و به حق
بیمـه اضافـه میشـود .ایـن حـق بیمـه بـا توجـه بـه نـوع کاربـری
تغییـر مـی یابد:
گروه سواری 1.617.000 :ریال
گروه بارکش 2.772.000 :ریال
گروه موتور سیکلت  884.700 :ریال

 7ارائه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه چگونه
است؟

ارائـه هرگونـه خدمـات بـه دارندگان وسـایل نقلیه موتـوری زمینی
فاقـد بیمهنامـه شـخص ثالث معتبر ،توسـط راهنمایـی و رانندگی،
دفاتـر اسـناد رسـمی و سـازمانها و نهادهـای مرتبـط بـا امر حمل
و نقـل ممنـوع اسـت.دفاتر اسـناد رسـمی مکلفنـد هنـگام تنظیم
هرگونـه سـند در مـورد وسـایل نقلیـه موتـوری زمینـی موضـوع
ایـن قانـون ،مشـخصات بیمهنامه شـخص ثالـث آن ها را در اسـناد
تنظیمـی درج نمایند.

 8عواقب نداشتن و یا دیرکرد تمدید بیمه شخص
ثالث چیست؟

در صـورت دیرکرد تمدید بیمه شـخص ثالث ،علاوه بر عواقب مالی،
مشـکالت دیگـری نیـز وجود خواهد داشـت که موجب صـرف زمان
زیـادی مـی شـود .از عواقـب نداشـتن بیمـه شـخص ثالث مـی توان
بـه مـوارد زیر اشـاره کرد:
در صورت شناسـایی خودروی فاقد بیمه شـخص ثالث توسـط پلیس
راهنمایـی و رانندگـی ،خـودرو متوقـف شـده و بـه پارکینگ منتقل
میشـود .در این حالت شـخص خاطی باید بیم ه نامه شـخص ثالث
دارای اعتبـار تهیـه کنـد و بایـد عالوه بر حق بیمـه جدید ،حق بیمه
روزهایـی را هـم کـه وسـیله نقلیـه او بیمه نداشـته (تـا حداکثر یک
سـال) را بپـردازد ،و همچنیـن علاوه بـر پرداخـت جریمـه دیرکرد،
هزینـه پارکینگ را نیـز بپردازد.
در صورت نداشـتن بیمه شـخص ثالث در حوادث ،اگر مالک خودرو
مقصـر باشـد ،هیچ شـرکت بیمه ای خسـارت را پرداخـت نمی کند،
بایـد کلیـه هزینـه هـا را شـخصاً بپـردازد .طبـق قوانیـن جدید بیمه
شـخص ثالـث ،در شـرایطی کـه راننـده مقصـر بیمـه شـخص ثالث
نداشـته باشـد و در صـورت بـروز حـوادث منجر به فوت یا خسـارات

خیـر؛ در تعیین حق بیمه شـخص ثالث ارزش خـودرو تاثیری ندارد.
مالکهـای تعییـن حق بیمه در بیمهنامه شـخص ثالـث عباتند از:
حـق بیمـه پایه ابالغ شـده توسـط بیمـه مرکزی (تعداد سـیلندر
وسیله نقلیه)
تخفیف نداشتن خسارت بیمه شخص ثالث
کاربری خودرو
جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث
میزان پوشش مالی مورد درخواست
مدت اعتبار بیمهنامه

بدنـی دیگـر ،جبـران این گونه خسـارتها بـه عهده صنـدوق تامین
خسـارتهای بدنـی اسـت؛ و پرداخـت دیـه را بـرای راننـده مقصـر
حادثـه بـه صـورت قسـطی خواهـد بـود .این قانـون بـرای حمایت از
اشـخاص ثالـث زیاندیـده اسـت.امکان خرید و فـروش خودرویی که
تحت پوشـش بیمه شـخص ثالث نیسـت وجود نـدارد.

 9اگر خودرو متعلق به دوست من باشد و بیمه
داشته باشد و من راننده آن باشم و تصادف کنم آیابیمه
خسارت زیاندیده را پرداخت میکند؟
بله؛ بیمه شـخص ثالث وابسـته به خودرو اسـت و در صورتی که شـما
گواهینامه معتبر متناسـب با وسـیله نقلیه داشـته باشـید ،حتی اگر
خودرو متعلق به شـما نباشـد ،بیمه خسـارت را جبران خواهد نمود.

 10اگر در یک حادثه به بیشتر از یک نفر زیان جانی
برسد چگونه است؟ آیا بیمه دیه افراد دیگر را هم
پوشش می دهد؟

در صورت نداشتن
بیمه شخص ثالث در
حوادث ،اگر مالک
خودرو مقصر باشد،
هیچ شرکت بیمه ای
خسارت را پرداخت
نمی کند ،باید کلیه
هزینه ها را شخص ًا
بپردازد

بلـه؛ بـر اسـاس قانون شـرکت بیمهگر مکلـف به پرداخت تمـام دیات
است.

 11چرا هر سال حق بیمه شخص ثالث تغییر میکند؟
حق بیمه شـخص ثالث و میزان پوشـش مالی و بدنی آن بر اسـاس
دیـه کامـل یـک انسـان در مـاه حرام تعییـن میگردد .ایـن مبلغ در
ابتـدای هـر سـال با انتشـار بخشـنامهای توسـط قـوه قضاییـه اعالم

 15آیا در بیمهنامه شخص ثالث هزینههای درمانی نیز
پرداخت میشود؟

بر اسـاس مصوبه مجلس شـورای اسلامی ،وزارت بهداشـت ،درمان
و آموزش پزشـکی مکلف اسـت مصدومان ناشـی از حوادث رانندگی
را بـدون دریافـت وجـه پذیـرش کند .بـرای این منظور شـرکتهای
بیمـه از محـل بیمهنامـه شـخص ثالـث  10درصد عوارض بـه وزارت
بهداشـت میپردازند.

 16اگر راننده مقصر حادثه ،گواهینامه رانندگی
نداشته باشد آیا به راننده دیه تعلق میگیرد؟

بـا توجـه بـه این کـه در مدارک الزم برای پرداخت خسـارت داشـتن
گواهینامه رانندگی متناسـب با نوع کاربری خودرو قید شـده اسـت
امکان پرداخت خسـارت وجـود ندارد.

 17اگر وسیله نقلیه بیم ه شخص ثالث نداشته باشد و
تصادف هم نکند ،مشکل چیست؟

داشـتن بیمـه نامـه شـخص ثالث بـرای همه وسـایل نقلیـه موتوری
(موتـور سـیلکت و انـواع خـودرو) اجبـاری اسـت؛ حرکـت وسـایل
نقلیـه موتـوری بدون داشـتن بیمه نامه شـخص ثالث ممنوع اسـت
مامـوران راهنمایـی و رانندگـی و پلیـس راه وسـایل نقلیـه بـدون
بیمهنامـه را متوقـف و راننـده متخلـف را ملـزم بـه پرداخـت جریمه
میکننـد.

دلهره بودجه ای بورس
بورس که شوک بنزین را پشت سر گذاشته درباره مالیات ها ،نرخ سوخت صنایع و ارز  4200تومانی بیم و امیدهایی دارد
بعـد از افزایـش قیمـت بنزیـن و آن
جواد غیاثی
چـه پـس از آن گذشـت ،بـورس درگیر
کارشناس بورس
دلهرههـا و بیـم و امیدهایـی شـد کـه
البتـه زود گذشـت؛ از اقبال چند دقیقه
ای بـه شـرکت هـای پاالیشـی بـر اثـر یـک تحلیـل کاملا خطـا تـا فروش
هیجانـی خودرویـی هـا .بعـد از آن هم بـورس به خاطر نگرانـی از ناآرامی ها
یکـی دو روزی منفـی شـد و قطعـی اینترنت هم باعث کاهش شـدید تبادل
اطالعـات و دسترسـی بـه تحلیـل البتـه افـت حجم معامالت شـد.
همـه ایـن بیـم و امیدهـای بنزینـی بورس به سـرعت یا به مرور گذشـت اما
یـک مسـئله مهـم دیگـر موجب دلهـره در بورس شـده و بی ربـط به بنزین
هـم نیسـت .مسـئله اصلـی این اسـت کـه دولـت بنزیـن آزاد را  200درصد
گـران کـرده ،چـه خوابـی برای دیگـر حامل های انـرژی دیده اسـت؟ وقتی
موضـوع کسـری بودجه قطعی اسـت ،معافیت های مالیاتـی موجود برچیده
خواهـد شـد؟ سرنوشـت ارز  4200تومانی چه خواهد شـد؟ همـه این موارد
در بودجـه سـال آینـده کـه ایـن هفتـه احتماال بـه مجلس مـی رود ،تعیین
تکلیـف خواهـد شـد .بـورس دربـاره کاهـش معافیت هـای مالیاتی و رشـد
احتمالـی هزینـه هـای انرژی نگرانی برخی شـرکت هاسـت و دربـاره حذف
دالر  4200تومانـی بـرای برخـی شـرکت ها امیدوار اسـت .همـه این ها یک
دلهـره در بـورس ایجـاد کـرده اسـت .در ادامه دربـاره آثار این مـوارد بر گروه
هـا و شـرکت هـای مختلـف و علـت بیم و امیـد بورس بحـث می کنیم.

رشد هزینه سوخت ،دامن کدام رشکهتا را یم گیرد؟

هنـوز هیـچ چیـز مشـخص نیسـت امـا شـایعات موجـود در بـازار حاکی از

احتمـال رشـد  2برابـری نـرخ سـوخت صنایـع در سـال آینـده دارد .برخی
درصـد رشـد بیشـتری هم اعلام می کنند .هیچ خبر رسـمی وجـود ندارد
امـا افزایـش قابـل توجـه نرخ بنزیـن و مشـکالت بودجه ای دولـت ،احتمال
ایـن موضـوع را در ذهـن بازار برجسـته کرده اسـت.
امـا در مقـام تحلیـل اثـر رشـد نـرخ سـوخت بـر بـازار ،بایـد بر یـک مبنای
تحلیلـی مهـم تمرکـز کـرد .آن چـه مهـم اسـت سـهم سـوخت و انـرژی از
هزینـه تمـام شـده تولیـد در شـرکت ها و گـروه های مختلف اسـت .هر چه
این سـهم بیشـتر باشـد ،اثر منفی بر سـود بیشـتر خواهد بود .مثال سـهم
انـرژی در تولیـد سـیمان به نسـبت باالسـت و نگرانی در خصـوص این گروه
وجود دارد.
طبق برخی محاسـبات ،سـهم انرژی از هزنیه تمام شـده سـیمانی ها ،طبق
آخریـن صـورت هـای مالی ،حـدود  20درصـد اسـت .در فلزی-معدنی ها و
پتروشـیمی هـا هـم ایـن نسـبت در محـدوده  5تـا  10درصـد اسـت .اما در
بسـیاری از گـروه هـای دیگـر ،مثـل دارویـی ،غذایـی ،پاالیشـی و  ...هم این
نسـبت بسـیار کم و در حد صفر اسـت.
البتـه تحلیـل بـه صـورت عمومی هم ممکن اسـت خطا داشـته باشـد .مثال
در فلزی-فـوالدی هـا تفـاوت هایی با توجـه به نوع تکنولوژی مورداسـتفاده
وجـود دارد و الزم اسـت بـه صورت موردی بررسـی شـود.

یک محاسبه عددی درابره اثر رشد نرخ سوخت

مثلا یـک شـرکت فرضـی سـیمانی را در نظـر بگیرید که سـهم سـوخت از
هزینه تمام شـده شـرکت  20درصد اسـت .حال اگر هزینه سـوخت  3برابر
شـود ( و سـایر شـرایط ثابـت باشـد) ،بـا یـک محاسـبه سـاده ،هزینـه تمام

شـده  40درصـد رشـد مـی کند .البته ایـن به معنی افت  40درصدی سـود
شـرکت نیسـت .بلکه میزان حاشـیه سـود شـرکت مهم اسـت .فرض کنیم
حاشـیه سـود ناخالص شـرکت  30درصد بوده اسـت .با رشـد  40درصدی
هزینـه تمـام شـده ،حاشـیه سـود ناخالص بـه  2درصد کاهش مـی یابد .لذا
بـرای شـرکت فرضـی فـوق ،اثـر رشـد نـرخ سـوخت (با فـرض ثبات سـایر
شـرایط از جملـه نـرخ فروش) معنی دار اسـت.
اما اگر سـهم سـوخت از هزینه تمام شـده  5درصد باشـد ،با رشـد  3برابری
سـوخت ،هزینه تمام شـده  10درصد بیشـتر می شـود .در این حالت اگر
حاشـیه سـود ناخالص همان  30درصد باشـد ،حاشـیه سـود ناخالص فقط
 7درصـد افـت کـرده و بـه  23درصـد مـی رسـد .ایـن میزان برای شـرکت
هـای دیگـر کمتر هم خواهـد بود.

ماجرای مالیات ها و معافیت ها

نگرانـی دیگـر بـورس بازارن هم درباره حذف برخی مالیات هاسـت .مسـئله
اصلـی هـم الیحـه مالیـات بـر عایـدی سـرمایه اسـت کـه طبـق آن برخی
معافیـت هـای شـرکت هـا حـذف می شـود .شـایعات زیـاد اسـت و این که
چـه معافیـت هایـی حـذف شـود محل گمانه اسـت ،مثال برخـی می گویند
معافیـت حـدودا  2/5درصـدی شـرکت هـا از مالیـات بـه خـاط حضـور در
بـازار سـرمایه ممکـن اسـت حذف شـود .گفتنی اسـت هـم اکنـون مالیات
شـرکت ها از سـود خالص  25درصد اسـت که شـرکت های حاضر در بازار
سـرمایه چنـد درصـدی معافیـت دارند .مثال برخـی  22/5درصد مالیات می
دهنـد .دربـاره ایـن مورد خاص که تکلیف روشـن اسـت؛ اثـر حذف معافیت
مالیاتـی  2.5درصـد از سـود کل اسـت .مثلا شـرکتی که به ازای هر سـهم

 100تومان سـود (قبل از مالیات دارد)  2/5تومان از سـود آن کاسـته خواهد
شـد و سـود خالـص از  75تومـان بـه  72/5تومـان می رسـد که نمـی تواند
اثـر معنـاداری باشـد .ضمـن ایـن که باید دربـاره اصل خبر و رسـیدن الیحه
مربوطـه بـه بودجه سـال آینده هـم ،با تردید نگریسـت.

ارز  4200توماین و امیدهایی که همچنان هست!

موضـوع حـذف ارز  4200تومانـی مسـئله تـازه ای نیسـت و مدتهاسـت که
بـه عنـوان یـک موتـور محـرک قـوی بـرای رشـد سـهم برخـی گـروه های
بـازار سـرمایه عمـل مـی کنـد .ماجـرا هـم از این قرار اسـت که با حـذف ارز
ترجیحـی ،نـرخ فـرو هـم در برخـی گروه های اسـتفاده کننـده مثل صنایع
غذایی و دارویی رشـد کند و این موضوع موجب رشـد مقدار سـود شـرکت
هـا شـود.اگرچه نوبخـت رئیس سـازمان برنامه هفته قبل صریحـا اعالم کرد
کـه ارز  4200تومانـی در سـال  99حـذف نمـی شـود اما باز هم این سـوال
بـرای بـازار وجـود دارد کـه دامنه شـمول این سیاسـت چگونـه خواهد بود؟
آیا ممکن اسـت همانند روند گذشـته برخی صنایع و شـرکت ها از شـمول
ارز  4200تومانـی حـذف شـوند؟ ایـن موضوعـات عامـل دلهره بازار اسـت و
گاهـی موجـب ایجـاد فشـار فروش و گاهی فشـار خرید می شـود .به عنوان
مثـال ،گـروه دارویـی کـه در نیمـه دوم مهرمـاه اصالح قابل توجهی داشـته،
دوبـاره در اثـر ایـن موضـوع ( در کنار بحث افزایش سـرمایه) مورد توجه قرار
گرفتـه و در برخـی روزهـا به صورت یکدسـت رشـد کرد.
بـه هـر حـال اکثـر ابهامـات بودجـه ای ایـن هفتـه مشـخص خواهد شـد و
برخـی از ابهامـات هـم احتمـاال تـا پایان فراینـد رسـیدگی در مجلس ،باقی
خواهد ماند.

