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مدیر عامل بورس انرژی در گفت وگو با ایلنا:
افزایش قیمت بنزین تاثیری 
روی عرضه در بورس ندارد

مدیر عامل بورس انــرژی گفت: افزایش قیمت 
بنزین تاثیر خاصی روی عرضــه در بورس و رینگ 
صادراتی ندارد. ســید علی حسینی در گفت وگو با 
ایلنا، درباره تاثیر افزایش قیمت بنزین بر عرضه این 
فرآورده نفتی در بورس انرژی گفت: افزایش قیمت ها 
مربوط به فروش داخل است، در بورس انرژی برای 
مصرف داخل بنزین عرضه نمی شود، فرآورده ای که به 
بورس انرژی می رود فقط در رینگ بین الملل و با هدف 
مقاصد صادراتی است. وی با اشاره به وضعیت مناسب 
عرضه فرآورده ها در بــورس انرژی افزود: با توجه به 
ظرفیت بسیار باالیی که صنعت پاالیش کشور برای 
تولید فرآورده های نفتی از جمله بنزین وجود دارد، 
افزایش قیمت بنزین تاثیــر خاصی روی عرضه در 
بورس و رینگ صادراتی نــدارد. مدیر عامل بورس 
انرژی گفت: ظرفیت ما در تولید بنزین باال اســت، 
بخصوص که ســتاره خلیج فارس بنزین به میزان 
زیاد و با کیفیت باال را تولید می کند. وی با بیان اینکه 
مازاد مصرف بنزین کشور صادر می شود، گفت: بازار 
صادراتی چندان تابع بازار داخل نیست و به هر میزان 
که بازار صادراتی در سطح منطقه کشش داشته باشد 
فرآورده برای صادرات داریم، ضمن اینکه در موضوع 
صادرات بنزین فقط بحث عرضه نیست بحث کشش 
تقاضا هم هست، باید تقاضا و مصرف هم در منطقه 
وجود داشته باشد. حســینی یادآور شد:  بر اساس 
برآوردهایی که داریم به هر میزان که در منطقه خریدار 
باشد و کشش تقاضا وجود داشته باشد ما می توانیم 

فرآورده و از جمله بنزین صادر کنیم.
    

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری:
 نرخ بلیت سفرهای هوایی 

تغییر نمی کند  

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: نرخ 
بلیت سفرهای هوایی تغییر نمی کند. به گزارش 
روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، علی 
عابدزاده درباره احتمال افزایش  نرخ بلیت هواپیما 
همزمان با افزایش نرخ ســوخت بنزین افزود: 
شرکت های هواپیمایی همگام با سیاست های 
دولت برنامه ای برای افزایش نرخ خدمات خود 
ندارنــد. وی افزود: اولویت بخــش حمل و نقل 
هوایی ارائه خدمت به مردم اســت و تمام تالش 
صنعت این است که هزینه ها را مدیریت کنند تا 
قیمت خدمات حمل و نقل هوایی افزایش نیابد. 
عابدزاده تصریح کرد: جدول نرخ پروازهای داخلی 
با تعیین حداکثر نرخ مجاز به تفکیک مسیرهای 
پروازی منتشر شده و در اختیار عموم قرار دارد 
و هرگونه عدول از ســقف نرخی مشخص شده 
تخلف محسوب می شود و مشمول پیگرد قانونی 

خواهد بود.
    

درآمدهای جدید بنزینی به 
کدام حساب واریز می شود؟

آنچه که قرار است از محل درآمد ناشی از افزایش 
قیمت بنزین برای حمایت از خانوارهای هدف توزیع 
شود، به همان حساب یارانه افراد واریز خواهد شد 
و هیچ حساب دیگری از ســوی دولت از خانوارها 
درخواست نشده اســت. به گزارش ایسنا، با اصالح 
قیمت بنزین، دولت طرح حمایت معیشــتی برای 
جبران افزایش قیمت بنزین را در دســتور کار قرار 
داده است که بر اســاس آن قرار است منابع حاصل 
از تغییر قیمت بنزین بین ۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار 
هدف توزیع شــود. به دنبال این اعــالم، برخی با 
سوء استفاده از فضای موجود پیامک هایی مبنی بر 
ارسال شماره حساب برای مردم ارسال کردند که این 
کار کالهبرداری بوده و از سوی دولت هیچ پیامکی 
در این زمینه ارسال نشده اســت. پرداخت کمک 
حمایتی مانند یارانه نقدی، هر ماه انجام می شود؛ با 
این تفاوت که مبلغ یارانه نقدی ثابت و ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومان است، امامبلغ واریزی در طرح حمایتی دولت 
برای خانوارهای تک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ 
هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهار نفره ۱۷۲ 
هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان است.

خبر اقتصادی
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مهناز اعتدالی

خبر دومینوی رشــد بازارها در 
سایه کاهش نرخ سود بانکی بعد از 
افزایش نرخ طالی آب شده به دالر و 
سکه رسید. هرچند این خبر مهم با 
شوک افزایش بنزین به حاشیه رفت 
اما اســتارت دالر در مسیر صعودی 

زده شد.
سیاســتگذاران بانکی نوسانات 
قیمتی دالر را مقطعی می دانند، اما 
واقعیت این است که بازار ارز پس از 
عبور از آرامــش۷۰ روزه حول نرخ 
۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان، دچار نوسان 
۳/۵ درصدی در هفته گذشته شد تا 
جایی که در ۴ روز حدود ۴۰۰ تومان 
افزایــش را تجربه کرد و ســدهای 

مقاومتی را شکست. 
این موضــوع در حالــی رخ داد 
که عبــور از نــرخ مقاومتــی که تا 
چهارم آبان ماه در کمترین ســطح 
کانال۱۱ هزار تومان قرار گرفته بود، 
با سرکشــی مجدد خروج از سکون 
بازار را باورپذیر کرد تا به واسطه آن 
معامله گران با ادامه افزایش قیمت 
شاخص ارزی، در موقعیت خرید ارز 
و سکه که در این رهگذر افزایش۸۰ 
هزار تومانــی برخوردار شــد، قرار 

گیرند.
امــا همچنــان بســیاری از 
نمایندگان مجلس تاکید دارند که 
قیمت دالر حباب دارد. در این زمینه 
ناصر موسوی الرگانی، نایب رئیس 
کمیســیون اقتصادی در گفتگو با 
اقتصاد آنالین یادآورشده که قیمت 

۱۱ و حتی ۱۰ هزار تومان برای دالر 
رقم باالیی است و با توجه به کاهش 
ســطح تقاضا برای ارز نرخ ها باید تا 

پایان  سال کاهشی باشد.
چرا بازار ارز صعودی شد

تحرک تازه معامله گران در بازار 
ارز حاکی از دو نشانه است که در قدم 
اول نشانگر رشد قیمت دالر و ثبت 
رکوردهای جدید پیاپی اســت و در 
مرحله بعد رشــد درصد افزایشی ها 
در آمار معامالت اســت. بررسی ها 
نشان می دهد درصد معامله گرانی 
که موقعیت معامالتی خود را خرید 
عنوان می کنند، در روزهای انتهایی 
هفته گذشــته به باالی ۶۰ درصد 
رســید و این در حالی است که این 
رقم در ابتدای آبان ماه کمی بیشتر 

از ۵۰ درصد اعالم شده بود.
از سوی دیگر برخی تحلیلگران 
نوســان بازار ارز را موقتــی ارزیابی 
کرده و آن را حاصل تقاضای فصلی 
می داننــد کــه در دو دوره پایــان 
سال میالدی برای تســویه بدهی 
شــرکت های تجاری کــه در پایان 
آذرماه شــکل می گیــرد و نزدیک 
شدن به ایام ســال جدید شمسی 
است که بنا به تجربه در کوتاه مدت 
فروکش می کند. امــا گروهی دیگر 
ســناریوی چراغ خاموش کاهش 
نرخ ســود بانکی را در روند صعودی 
بازار ارز موثر می دانند زیرا تقاضای 
ســوداگری ناشی از ســرمایه های 
سرگردان مطرح است که با همراهی 
موج های سیاســی موجب تشدید 
ریســک می شــود و در قدم بعدی 
محرک رشد قیمت در این بازار را رقم 
می زند که به زعم فعــاالن این بازار 

تداوم خواهد داشــت. در این میان 
برخی فعاالن ارزی نیز معتقدند که 
شــاخص متغیرهایی مانند میزان 
نقدینگی، شــاخص قیمت و ذخایر 
ارزی، از جمله مواردی هســتند که 
روند صعودی و یا نزولی بازار آینده 

دالر را مشخص می کنند.
امــا در ســوی دیگــر ماجــرا 
نوســان های پیاپی یک ماه اخیر در 
این بازار، سیگنال الزم را برای روند 
صعودی بــازار ارز فراهم کرد که در 
همان زمان کارشناســان ارزی این 
نوسان ها را ناشی از رشد نرخ حواله 
درهــم می دانســتند و گروهی نیز 
افزایش ارزش دالر در کشــورهای 
همسایه را زمینه ساز خرید بیشتر در 

بازار ارز داخلی اعالم کردند.
به باور کارشناســان ایــن بازار 
سیگنال های موجود نشان می دهد 
که در چنین شرایطی ممکن است 
تغییر کمی در سطح عرضه و تقاضا 
منجر به آن شــود که اندکی دامنه 
نوســانی دالر باالتر بیاید؛ ولی این 
امر اتفاقی نخواهد بود که زمینه ساز 
بازگشــت تقاضای ســفته بازی به 
بازار شــود و شــوک های قیمتی را 

کلید بزند.
براین اصل آنچه که تاکنون روند 
روبه رشــد بازار ارز نشان داده است 
این افزایــش قیمت تاحــدودی با 
بازیگردانی بازارگردان همراه بوده و 
ناشی از تقاضای سفته بازی نیست، 
بلکه  بیشــتر تحت تاثیر انتظارات 

صورت گرفته است. 
 بانک مرکزی: خودمان 

خریدار بودیم 
پس از نوسان ارزی در هفته اخیر 

رئیس کل بانک مرکزی با صراحت از 
یک تابوشکنی خبر داد و اعالم کرد: 
»این نهاد در هفته های اخیر و به طور 
خاص روز چهارشنبه خود خریدار 

بازار بوده است«. 
این تغییر تاکتیک بانک مرکزی 
در شــرایطی که پیــش از این تنها 
عرضه کننده ارز به بازار بود و در موارد 
بسیار خاص و به صورت غیرشفاف 
در موقعیت خرید قرار می گرفت، با 
اعالم رسمی همتی مبنی بر خریدار 
بودن بانــک مرکزی، ســناریوی 

جدیدی را شکل داد.  
اعالم این خبر و حضور آشــکار 
بازیگردانی بانک مرکزی از یک سو 
نشــان داد که افزایش قیمت دالر 
خارج از کنترل بازارســاز رخ نداده 
اســت و درواقع این هشــدار را به 
دنبال داشــت که بازارساز می تواند 
در روزهای آینده بازار را با سیگنال 
فروش در نرخ های باالتر، کاهشــی 

کند. 
موج سواری دالالن ارز در سایه 

گران شدن بنزین
همتی  عصر جمعــه در واکنش 
به نوســان های نــرخ ارز در صفحه 

اینستاگرام خود نوشــت: »در این 
چند روز تحت تاثیر انتظارات ناشی 
از تقاضای فصلی ارز، عوامل سیاسی 
و همچنین اخبــار افزایش قیمت 
بنزین، در مقایســه با نرخ میانگین 
ســه ماه گذشــته، افزایش قیمت 
دالر در بازار آزاد حدود ســه درصد 

بوده است. 
محاســبات اداره بررســی های 
اقتصــادی بانــک مرکزی نشــان 
می دهد که تاثیر افزایش اخیر قیمت 
بنزین در تورم، حــدود چهار واحد 
درصد در سال خواهد بود. متوسط 
نرخ دالر در بــازار آزاد در ســه ماه 
گذشته، با ثبات نســبی معادل ۱۱ 
هزار و ۴۰۰ تومان بوده اســت. اگر 
وضعیت مطلوب ذخایر ارزی بانک 
مرکزی و نیز مازاد عرضه نسبت به 
تقاضــای ارز در بخش اســکناس و 
حواله را نیز در نظر بگیریم، نظریه باال 
بودن ریسک سرمایه گذاری در ارز 
همچنان پابرجا خواهد بود. بنابراین 
نــرخ کنونــی ارز تحت تاثیر بیش 
جهش قبلی ناشی از عوامل انتظاری 
و تداوم تحریم ها بوده و از پشــتوانه 

عوامل بنیانی برخوردار نیست«.
ایــن اقــدام بازارســاز اکنون 
معامله گــران بــازار ارز را بــا ابهام 
مواجه کرده زیرا از یک سو جوسازی 
پیرامون رشد قیمت بنزین برخی را 
به این باور خوش بین کرده است که 
بازار صعودی خواهــد بود و یا اینکه 
می توان در نوســان بازار از تاکتیک 
خرید به فروش اســتفاده کرد، اما 
هشــدارهای همراه با قدرت نمایی 
بازارســاز گویای این واقعیت است 
که بهــای ارز در زمان مقرر شــده 
می توانــد با کاهش همراه باشــد و 
این امــکان وجود دارد کــه در این 
 رهگــذر بســیاری از معامله گران 

متضرر شوند.
بعــد از تحــوالت مربــوط به 
برجام و گام های هســته ای، اینک 
ســهمیه بندی و افزایش نرخ بنزین 
این فرصــت را بــرای دالالن بازار 
ارز فراهم کرده اســت تــا این بار به 
بهانه نوسان گیری از بازار ارز فضای 
سفته بازی را رونق دهند، در حالی 
که هیچ رابطه منطقی بین افزایش 
قیمت بنزین و رشد بهای دالر وجود 

ندارد.
در ایــن زمینــه رئیــس هیأت 
مؤسس کانون صرافان در گفت وگو 
با ایرنا با اشاره به برخی ادعاها برای 
باالبردن قیمت دالر به بهانه افزایش 
قیمت بنزین عنوان کرد که افزایش 
قیمت دالر می تواند نــرخ بنزین را 
باال ببرد؛ اما رابطــه معکوس وجود 
ندارد، زیرا بهای دالر تابع نرخ بنزین 

نیست.
اصغــر ســمیعی بــا اشــاره به 

اینکــه  قیمــت دالر در روزهــای 
اخیر تحت تاثیر رشــد تورم و سایر 
عوامل تمایل به افزایش داشــته و 
این بار، بنزین را بهانه کرده اســت، 
یادآورشــده »نرخ دالر تحت تاثیر 
میزان تورم در کشورمان و همچنین 
نرخ تورم در کشــورهای حوزه دالر 
قرار دارد کــه دالر با تعدیل به موقع 
و با شــیب مالیم نرخ می تواند این 

شکاف را پرکند.
 از ســوی دیگر با توجه به شکاف 
نرخ تــورم بین ایران و کشــورهای 
اصلی حــوزه دالر، کاهش شــدید 
قیمت دالر را نباید انتظار داشــت. 
هیچ گاه نباید قیمت دالر را سرکوب 
کرده و آن را ثابت نگاه داشــت، زیرا 
امکان دارد فنر قیمــت دالر جمع 
شده و به یکباره باال برود، همان طور 
که در سال های گذشــته رخ داده 
اســت. بنابراین باید اجــازه داد که 
نرخ دالر همپا با نرخ تورم، نوســان 

داشته باشد.«
اولین واکنش بازار ارز به 

افزایش قیمت بنزین
قیمت دالر در شــنبه، اولین روز 
کاری پس از افزایش قیمت بنزین، 
رشدی دویست تومانی را نسبت به 
پنجشنبه تجربه کرد و همچنان در 

رقم ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان ایستاد.
این در حالی است که نرخ فروش 
دالر در صرافی هــای بانکی به ۱۱ 
هــزار و ۷۰۰ تومان رســیده و نرخ 
خرید دالر از مــردم ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
تومان گزارش شــد. به این ترتیب 
فاصله قیمت خریــد و فروش دالر 
که غالبا ۱۰۰ تومان اســت به ۲۰۰ 

تومان افزایش یافته است.
فعــاالن بــازار در ایــن زمینه 
معتقدند بازارســاز با هــدف ایجاد 
هماهنگی و ممانعت از شکل گیری 
رانت، نســبت به باال بــردن قیمت 
اقــدام کرده اســت ولــی افزایش 
قیمت دالر تا مرز مقاومتی ۱۲ هزار 
تومان پیش خواهد رفت و شکسته 
شــدن این مرز مقاومتی می تواند 
 رونــد رو به رشــد قیمت ایــن ارز 

را افزایش دهد. 

عبور شاخص ارزی از مرز مقاومتی

پسابنزین؛ نرخ دالر را صعودی کرد

آنچه تاکنون روند روبه رشد 
بازار ارز نشان داده است این 

افزایش قیمت تاحدودی 
با بازیگردانی بازارگردان 

همراه بوده و ناشی از 
تقاضای سفته بازی نیست، 

بلکه بیشتر تحت تاثیر 
انتظارات بوده است 

فعاالن بازار معتقدند 
بازارساز با هدف ایجاد 
هماهنگی و ممانعت از 

شکل گیری رانت، نسبت به 
باال بردن قیمت اقدام کرده 

است، ولی افزایش قیمت 
دالر تا مرز مقاومتی ۱۲ هزار 

تومان پیش خواهد رفت 
و شکسته شدن این مرز 
مقاومتی می تواند رشد 

قیمت این ارز را تسریع کند 

گفت وگو

رئیس ســازمان صمت استان تهران با رد 
هرگونه افزایش قیمــت کاال خبر از برخورد 
شــدید و در صورت لزوم پلمــپ واحدهای 

عرضه کننده خاطی داد.
یــداهلل صادقی در گفت وگو بــا خبرنگار 
اقتصادی ایلنا یادآور شد: پس از اعالم افزایش 
قیمت بنزین گشــت های مشترک سازمان 
صمت با اتاق اصناف و تعزیــرات حکومتی 
تقویت شده است همچنین با هماهنگی که 
با اتحادیه ها داشتیم آنها نیز جداگانه تعداد 

بازرسی های خود را افزایش داده اند.
وی افــزود: هماهنگی هــای الزم برای 
نظارت بر مبادی عرضه کاال اعم از کاالهای 
وارداتی و تولیدی بین دستگاه های مسئول 
صورت گرفته که هیچگونه افزایش قیمتی 

نداشته باشند.
صادقی افزود: همچنین بر فرایند توزیع 

و انبارش شــرکت های پخش اعم از دولتی 
و خصوصــی نظــارت کامل وجــود دارد تا 
هیچگونــه تغییری اعــم از قیمت گذاری و 
توزیع نداشته باشند. شــبکه های مویرگی 
توزیع کاال مانند قبل بایــد فرایند توزیع را 
ادامه دهند تا هیچ کمبــودی در عرضه کاال 

وجود نداشته باشد.
وی در خصوص آثار افزایش قیمت بنزین 
بر قیمت تمام شــده برخــی کاالها گفت: 
اگر الزم باشــد که قیمت های برخی کاالها 
افزایش پیدا کند ما گزارش الزم را تهیه و به 
وزیر ارائه می دهیم و در نهایت اگر الزم باشد 
اجازه افزایش قیمت داده خواهد شــد اما در 
حال حاضر مجوز هیچگونه افزایش قیمتی 
صادر نشــده و قیمت ها بدون هیچ تغییری 

خواهد بود.
صادقی با اشاره به بازرسی های فیزیکی و 

برخورد با متخلفان گفت: پس از اعالم افزایش 
قیمت بنزین گشــت های مشترک سازمان 
صمت با اتاق اصناف و تعزیــرات حکومتی 
تقویت شده اســت، همچنین با هماهنگی 
که با اتحادیه ها داشــتیم آنهــا نیز جداگانه 
تعداد بازرســی های خود را افزایش داده اند  
همزمان ما از طریق سامانه رصد کاال و انبارها 
شبکه تهیه و توزیع کاال را کنترل میکنیم که 

مشکلی به وجود نیاید.
وی با اشاره به جلسه صبح قائم مقام وزیر 
در امور بازرگانی گفت: در این جلســه اعالم 
شــد که هیچ کمبودی در کاالهای اساسی 
و پرمصرف وجود ندارد و شــرکت بازرگانی 
دولتی و شرکت پشــتیبانی امور دام و سایر 
شــرکت های تامین کننــده کاال در بخش 
خصوصی بیش از نیاز کشور اقدام به واردات 
اینگونه کاالها کرده اند و در صورت هرگونه 

کمبودی از ذخایر موجود در انبارها استفاده 
خواهد شد با این روند جلو هرگونه کم فروشی 
و احتــکار کاال گرفتــه خواهد شــد. ضمن 
آنکه عالوه بر بازرســی ها مــردم در صورت 

هرگونه تخلــف و خصوصــا افزایش قیمت 
کاال می توانند با تلفــن ۱۲۴ تماس گرفته و 
در کمترین زمان به شــکایت آنها رسیدگی 

خواهد شد.

رئیس سازمان صمت استان تهران در گفت وگو با ایلنا؛

در صورت افزایش قیمت خودسرانه کاال، واحد پلمپ خواهد شد


