
عضو شورای عالی بورس اظهار داشــت: هم حقیقی های بزرگ و هم حقوقی ها بیش از ۱۵۰ هزار 
میلیارد تومان را در مدت زمان کوتاهی از بازار خارج کردند. 

محسن علیزاده در گفت وگو با ایلنا در مورد خروج ارقام نجومی از بازار سرمایه توسط حقوقی های 
بزرگ اظهار داشت: در مدت زمان بسیار کوتاهی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه خارج 
شده است. وی با بیان اینکه خروج این نقدینگی تخلف نبوده اما بی اخالقی محسوب می شود، ادامه داد: 
خروج این میزان نقدینگی از بازار غیرقانونی نبوده اما باید تعهد اخالقی را رعایت می کردند، وقتی به شخصیت حقوقی لقب حرفه ای را 
در بازار می دهیم باید اخالق حرفه ای را هم بروز دهند. متاسفانه عده ای سودی را که از این بازار کسب کردند در محل نامناسب دیگری 

سرمایه گذاری کرده اند اما قرار بر این بوده این سرمایه برای توسعه بازار خرج شود و مجددا به بورس و بازار سرمایه برگردد.
عضو ناظر شورای عالی بورس با بیان اینکه فراموش نکنیم که هدف از توسعه بازار رونق بازار بود، افزود: به طور قطع سود حاصل از رونق 

تولید عاید همه مردم می شد و به بازار سرمایه هم برمی گشت اما این اتفاق نیفتاد.
علیزاده ادامه داد: به یکی از این حقوقی های خیلی بزرگ که سرمایه خود را از بازار خارج کرده، گفتم باید این عدد را به بازار برگردانید 
و بازار را در این شرایط حمایت کنید، آنها مدعی شدند که با این ســودی که از بازار به دست آمده، معوقات حقوق چند سال گذشته را 
پرداخت کردیم. وی تاکید کرد: قرار نبوده این پول ها صرف کم کاری مدیران این شرکت ها شود. شرکت های حقوقی تعهد اخالقی دارند 

که این سود را صرف توسعه بازار یا توسعه تولید کنند اما متعهد به آن نبودند.
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معافیت اتباع از ارائه مفاصاحساب 
برای صدور و تمدید مجوزها 

توسعه ایرانی- 
اداره کل اشتغال اتباع 
خارجی وزارت تعاون، 
اتباع خارجــی تا پایان 
شهریور ماه ۱۴۰۰ برای 
صدور و تمدید مجوزها و پروانه های دولتی نیازی به 

مفاصا حساب مالیانی ندارند. 
اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون طی 
اطالعیه ای اعالم کرد که در جلسه روز گذشته ستاد 
ملی مقابله با کرونا تا پایان شهریور ماه برای تمدید 
و صدور همه مجوزها و پروانه های دولتی نیازی به 

دریافت مفاصا حساب مالیاتی نیست. 
در ادامه این اطالعیه تاکید شده که متقاضیان 
استفاده از خدمات اتباع خارجی نیز مشمول معافیت 
مالیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا می شوند و براین 
اساس در دوره مذکور از ارائه مفاصا حساب مالیاتی 
معاف می شوند.  هم اکنون ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 

از اتباع خارجی در ایران فعالیت می کنند.
    

خرید عمده بلیت برای تور 
خارجی واکسن واقعیت دارد؟

ایلنا- ســخنگوی 
ســازمان هواپیمایی 
گفت: تا کنون تقاضایی 
برای چارتــر هواپیما یا 
خرید عمده بلیت جهت 

برگزاری تور خارجی تزریق واکسن کرونا نداشتیم.
اخیرا علیرضا رییسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه 
با کرونا اعالم کرد کســانی که می خواهند زودتر و 
خارج از نوبت واکسن کرونا دریافت کنند، می توانند 
به سایر کشورها بروند. این گفته سخنگوی ستاد ملی 
مبارزه با کرونا در حالی است که می دانیم کشورهای 
همسایه فعال به اتباع خارجی واکسن کرونا تزریق 
نمی کند و هیچ یک از این کشــورها هنوز صد در 
صد جمعیت خود را واکسینه نکرده است.  محمد 
ذیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری 
اما درباره برگــزاری تورهای خارجی برای دریافت 
واکســن کرونا گفت: هیچ یک از تبلیغات تورهای 

خارجی برای تزریق واکسن کرونا واقعی نیستند.
    

 رشد اقتصاد غیرنفتی امارات 
منفی شد

فــارس- اقتصاد 
غیرنفتی اماراتی ها طی 
سال گذشته و به خاطر 
افت قابل توجه قیمت 
نفت در بــازار جهانی، 

رشد منفی باالیی را تجربه کرد.
بر اساس آمارهای اولیه ارائه شده از سوی دولت 
امارات، کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی در 
کنار تبعات شیوع ویروس کرونا، در سال 2۰2۰ باعث 
شد تا بخش غیرنفتی اقتصاد این کشور رشد منفی 
6.2 درصدی را تجربه کند.  به طور کلی و بر اساس 
بیانیه ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد امارات تولید 
ناخالص داخلی در این کشور در سال 2۰2۰ رشد 
منفی 6.۱ درصدی داشته است که نسبت به پیش 
بینی های قبلی افت بیشتری را تجربه کرده است. 
پیشتر انتظار می رفت اقتصاد امارات در سال 2۰2۰، 

6 درصد کوچک تر شده باشد. 
    

افزایش نگران کننده عرضه بره های 
ماده کوچک برای کشتار

ایلنــا- رئیــس 
یــه گوشــت  د تحا ا
گوســفندی از کاهش 
۵ تا ۱۰ هــزار تومانی 
قیمت هــر کیلوگرم 
گوشــت قرمز خبر داد. علی اصغر ملکی درباره 
آخرین وضعیت بازار گوشت قرمز گفت: با توجه 
به افزایش عرضه دام در میادین به نظر می رسد 
کاهش قیمت گوشت قرمز در بازار همچنان ادامه 

داشته باشد.
ملکی علت افزایش عرضه دام توسط دامداران 
را کمبود و گرانی خوراک دام عنوان کرد.وی افزود: 
گرانی نهاده های دامی همراه با خشک شدن مراتع، 

دامداران وادار به عرضه بیشتر دام خود کرده است.
ملکی با ابراز نگرانی از افزایش عرضه بره ماده به 
اصطالح کال )کم سن( در میادین برای کشتار، اظهار 
کرد: این اتفاق به معنی کاهش جمعیت دامی و تولید 
گوشت قرمز در آینده نزدیک است که می تواند به 

شدت بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
وی تصریح کرد: نکته تاســف بارتر آن است که 
این دام ها با نرخ پایین از دامداران خریداری و راهی 
کشتارگاه می شوند.ملکی قیمت خرید هر کیلوگرم 
بره ماده از دامدران را دست کم ۱۵ هزار تومان کمتر 

از قیمت بازار عنوان کرد.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

شــمارش معکوس برای دستیابی 
ایران و غرب به تفاهمی که به زودی به 
»تفاهم وین« موسوم می شود آغاز شده 
اســت. حاال عباراتی که عراقچی پیش 
از این به کار می برد، تغییر مســیر داده 
است. تا ۵ روز قبل اخباری که به نقل از 
عراقچی منتشر می شــد، داللت بر آن 
داشــت که باید تمامی تحریم ها علیه 
ایران لغو شود؛ حاال اما اخباری که به نقل 
از وی منتشر می شود؛ از لغو تحریم های 

موردی حکایت دارد. 
وی صریحا تاکید کرده اســت: »بر 
اســاس توافقاتی که تاکنــون صورت 
گرفته است، تحریم هایی که موضوعی 
و بخشی هســتند، مثل تحریم بخش 
انرژی  ایران، تحریــم صنعت خودرو، 
مالی، بانکی، بیمه ای و بنادر، برداشته 
می شــود و توافق در مورد آن ها وجود 

دارد.« 
شاید بتوان واکنش بازارها به اخبار 
منتشر شــده را مهمترین دلیل برای 
ثمردهی مذاکرات وین دانست. واکنش 

بازار ارز همیشــه کمی زودتر از موعد 
اســت، همان طور که هنــوز ترامپ از 
برجام خارج نشــده بود، روند افزایشی 
بر بازار ارز حاکم شــد، دیروز نیز هنوز 
توافق به امضا نرسیده، روند حاکم بر بازار 

کاهشی شد. 
 قیمت دالر در چند روز اخیر کاهشی 
حــدود دو هزار تومــان را تجربه کرده 
و دو کانال عقب رفته اســت. این بدان 
معناست که هر دالر آمریکا از 2۳ هزار 
تومان به کانال 2۱ هزار تومان وارد شده و 
عقب رفت در این کانال تا آخرین ساعات 
روز گذشته ادامه یافت. خبرهای رسیده 
ازسبزه میدان و فردوسی نیز حکایت از 
آن داشت باوجود تعطیلی بخش مهمی 
از صرافی ها به واســطه پیشــگیری از 
شیوع کرونا در شــرایط کنونی، شمار 
فروشندگان در قیاس با خریداران بسیار 

بیشتر بود. 
دالر در حالی در کانال 2۱ هزار تومان 
قرار گرفت که تحلیل گران از یک ســو 
و معامله گران از سوی دیگر می گویند 
احتمال رسیدن قیمت ها به محدود 2۰ 
هزار تومان نیز وجود دارد، اما همچنان 

سد بزرگی برابر کاهش قیمت ارز مطرح 
است و این سد مهم را نمی توان نادیده 

گرفت. 
 وقتی مجلس برابر کاهش قیمت 

ارز می ایستد 
 شــاید بتوان یکــی از مهمترین و 
سیاســی ترین مصوبــات مجلس در 
قالب بودجه ســال ۱۴۰۰ را ممانعت 
نماینــدگان از کاهــش بیشــتر از دو 

درصدی قیمت ارز دانست.
 برخی معتقدند این مصوبه با هدف 
سیاسی تصویب شده است تا دولت در 
دوره گشایش ناشی از دستیابی به توافق 
وین نتواند تعدیل چندانی را در بازار ارز 
به وجود آورد. اســحاق جهانیگری در 
این خصوص گفته است: اگر بخواهیم 
تأثیر بودجــه ۱۴۰۰ را بر زندگی مردم 
تشریح کنیم، چندین ســاعت زمان 
الزم دارد. این مجلــس رای داد که نرخ 
ارز نباید 2 درصد بیشــتر کاهش یابد. 
این فقط متوجه مجلس نیست، مجمع 
تشخیص مصلحت هم این گونه است. 
چندین مصوبه در ایــن مجمع مانده 
است و هیچ پاســخی هم نمی دهند. 

استناد جهانگیری به عدم تصویب لوایح 
مرتبط با اف ای تی اف است. معاون اول 
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه چنین 
اقداماتی خسارت به کشور وارد می کند 
و کســی پاسخگو نیســت، این دست 
موضوعات را مانعی برابر کاهش قیمت 

ارز می داند.
 در مقابل امــا موافقــان مصوبه 
مجلس می گوینــد نماینــدگان با 
هدف پیشــگیری از پول پاشی دست 
به تصویب چنیــن موضوعی زده اند 
تا مبــادا بــار دیگر بانــک مرکزی و 
سیاست گذار دســت به پول پاشی با 
هدف کاهش قیمــت ارز بزنند. البته 
این نگرانی نیــز وجــود دارد که در 
روزهای پایانی دولت روحانی کاهش 
قابل توجه قیمت دالر بتواند کمی از 
بار مشکالت کنونی بکاهد و مخالفان 
سیاســی رئیس جمهــوری کنونی 
در مجلس به هیــچ روی حاضر به در 
اختیار قرار دادن این فرصت نیستند. 
 با این حال تخلیه جو روانی بازار ارز 
گویا از دســت مخالفان سیاسی دولت 
دوازدهم خارج شده و تمامی تالششان 
نیز نتوانسته اســت از به کف رسیدن 
قیمت دالر در محدوده 2۰ هزار تومان 

پیشگیری کند.
 بازار سکه از سکه افتاد 

 در حالی که بازار جهانی طال دیروز 
تعطیل بود، قیمت سکه و طال در بازار 
ایران تحت تاثیر اخبار سیاسی منتشر 
شده روندی کاهشی را شاهد بود. شاید 
مهمترین اتفاق در بازار طــال را بتوان 
کاهش قیمت هر گرم طالی ۱8 عیار 
دانســت. بهای هر گرم طالی ۱8 عیار 
در پایان معامالت دومین روز هفته به 
9۳7 هزار تومان رسید که کاهشی ۳۵ 
هزار تومانی را نسبت به اولین روز هفته 
نشــان می دهد. طال که حتی تا قیمت 
یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ازای 
هر گرم در اوج قدرت نمایی دالر در بازار 
ایران پیشروی کرده بود، در آستانه ورود 
به کانال 8۰۰ هزار تومان است و بسیاری 

از معامله گران این موضوع را دور از ذهن 
نمی دانند. 

 در دیگر ســوی بازار نیز قیمت هر 
قطعه سکه با عقب نشــینی در کانال 9 
میلیون تومان به میانه این کانال رسید 
و پیش بینی ها داللت بر کاهش بیشتر 
قیمت ســکه دارد، به طوری که سکه 
فردایی در کانال 9 میلیون و ۴۰۰ هزار 

تومان قیمت خورد. 
 صرافان می گویند بازار ســکه نیز 
یکپارچه فروشنده است و همین موضوع 
می تواند به تخلیه بیش از پیش حباب 

سکه منجر شود. 
 قطعات کوچک تر سکه نیز همگی 
با کاهــش ۵۰ تا 2۰۰ هــزار تومانی 
قیمت در یک روز مواجــه بودند که 
این وضعیت حتما در روزهای آتی نیز 

ادامه خواهد داشت.
  و اما بورس 

 بازار سرمایه ایران که حاال نزدیک به 
۱۰ ماهی است وضعیت نامناسبی دارد، 
دیروز همگام با سایر بازارها سرخ پوش 
بود. دلیل سرخ پوشــی بازار ســرمایه 
در ایران را بســیاری از کارشناســان 
بی اعتمادی موجود به بازار می دانند اما 
اینکه اخبار مثبت نظیر افزایش احتمال 
دستیابی به توافق وین نیز عاملی برای 
تشدید ریزش شاخص باشد، به ماهیت 
تورمی رشد بورس ایران در سال گذشته 

بازمی گردد. 
 بورس اوراق بهادار در ۵ ماه اول سال 
گذشته رشدی رعدآسا را تجربه کرد اما 
از آخرین روزهای مرداد ۱۳99 وارد فاز 
ریزشی شد که این وضعیت همچنان 
ادامه دارد و دیروز نیز شاخص با ریزشی 
باال، نشان داد نگرانی اش از کاهش بیشتر 
قیمت ارز و بهبود چشــم انداز تورمی 

پابرجاست. 
 شــاخص بــورس ایران دیــروز با 
کاهشی ۱۳  هزار واحدی در مدار یک 
میلیون و ۱8۰ هــزار واحد قرار گرفت. 
شاخص کل هم وزن هم با هزار و ۱97 
واحد منفی در ارتفاع ۴2۴ هزار و ۴82 

واحد قرار گرفت. ارزش معامالت دیروز 
به 2 هزار میلیارد رسید. همچنین تعداد 
معامالت 2۱۴ هــزار و ۵6۰ با حجم 2 

میلیارد و 98۰ میلیون برگه سهم بود.
حاال از پس تحــول بازارهای عمده 
ایران یعنی بازار ارز، طال و سکه و بورس؛ 
باید منتظر تحوالت قیمتــی در بازار 
خودرو  احتماال بازار مسکن بود. معاون 
وزیر راه و شهرســازی می گوید قیمت 
مســکن تحت تاثیر توافق وین کاهش 

می یابد. 
به نظر می رســد با توجه به ماهیت 
تورمی رشــد بورس، واکنش بورس به 
توافق وین همچنان تا زمان بازگشــت 
اعتماد به اقتصاد ایران منفی باشــد اما 
در نهایت روزهای پیــش رو روزهایی 
بهتر برای اقتصاد ایــران خواهند بود 
روزهایی که می توان به واســطه توافق 
وین و لغو تحریم های حــوزه انرژی و 
بانکی و ... امیدوار به افزایش تولید نفت و 
دستیابی ایران به بازارهای صادراتی نفت 
و بازارهای غیرنفتی بود. با این حال مسلم 
اســت که توافق داخلی بر سر پیوستن 
به اف ای تی اف نیــز در هفته های آتی 
تعیین کننده مسیر حرکت اقتصاد ایران 
است چرا که عدم پیوستن به اف ای تی اف 
به منزله ماندگاری تحریم های بانکی 
است. در این صورت باید اقتصاد ایران 
آماده فعالیت صادراتی در عین بحران 
برای دستیابی به پول حاصل از صادرات 
باشــد. به ایــن ترتیــب واژه دور زدن 
تحریم ها همچنان در ادبیات اقتصادی 

ایران پابرجا و پرتکرار می ماند.  

چه کسانی مقابل کاهش قیمت ارز ایستاده اند؟ 

واکنش بازارها؛ نشانی از ثمردهی مذاکرات وین
شاید بتوان یکی از 

مهمترین و سیاسی ترین 
مصوبات مجلس در قالب 

بودجه سال 1400 را ممانعت 
نمایندگان از کاهش بیشتر 

از دو درصدی قیمت ارز 
دانست

عضو شورای عالی بورس:

حقوقی  های بی اخالق 1۵0 هزار میلیارد تومان را از بورس به بازار ارز دیجیتال بردند

خبر

خبر

وزیر نیرو در خصوص مطالبات ایــران از عراق در بخش 
انرژی گفت: در مقایســه با بخش گاز،  مطالبات بخش برق 
بسیار عدد کمتری است و در حال پیگیری هستیم و وزیر برق 
عراق وعده کردند که با سرعت بیشتری در هر دو بخش برق و 

گاز پرداخت های خود را انجام دهند.
به گزارش ایلنــا ، »رضا اردکانیان« در نشســت خبری 
مشترک با وزیر برق عراق در پاسخ به ســوالی درباره میزان 
صادرات برق ایران در تابستان امسال به عراق گفت: به دلیل 
ارتباطی که با همه کشورهای همســایه داریم امکان تبادل 
انرژی وجود دارد، یعنی از یک کشور همسایه برق می خریم و 

به  کشور دیگر همسایه برق می فروشیم.
وی افزود: چون کشوری که به ما برق می فروشد وجه آن را 
نقدا مطالبه می کند، کشوری هم که برق می خرد وجه آن را 
باید به موقع پرداخت کند. این از موضوعاتی است که برادران 
عراقی ما هــم در جریان آن هســتند و می دانند که همواره 

تالش کردیم شرایط آنها را هم در نظر بگیریم اما این موضوع 
نسبی و طرفینی است.

اردکانیان گفت: در بخش واکســن هــم دیروز رئیس 
جمهوری اسالمی ایران اعالم کردند که دولت جمهوری 
اسالمی ایران یک و نیم میلیارد دالر برای واکسن در نظر 
گرفته و با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
اقدام های الزم از طرف بانک مرکزی صورت خواهد گرفت 
و روسای کمیسیون های مشترک همکاری های اقتصادی 
در جاهایی که منابع مالی داریم پیگیری تامین این منابع 

را خواهند کرد.
وی اظهار داشــت: بنده بــه دلیل این مســئولیت در 
کمیسیون های مشــترک با عراق و فدراسیون روسیه این 
کار را دنبال می کنم و جزو اولویت های کاری من به عنوان 
وزیر نیرو اســت. یک پیگیری مستمر روزانه است در عین 
حالی که تصمیم داریم از این محل، منابع ارزی الزم برای 

ســبد کواکس را هم پرداخت  کنیم تا آن میزان واکسنی 
که وزارت بهداشت نیاز دارد و برنامه ریزی کرده اند زودتر 

وارد کشور شود.
وی خاطرنشان کرد: ترتیب هایی باید در تهران، بخشی 
در بغداد و بخشی در مســکو داده می شد و خوشبختانه همه 
ترتیب های قراردادی مهیا شــده و انتظار ما این اســت که 
نخستین پرداخت ها)از سوی عراق( ظرف روزهای آتی انجام 
شود و بتوانیم مسائل مالی قراردادهای خرید دو میلیون دوز 
و 6۰ میلیون دوز واکسن را هم بموقع حل کنیم که هیچگونه 
وقفه و اختاللی برای ورود برنامه ریزی شده واکسن های مورد 

تایید وزارت بهداشت پیش نیاید.
وزیر نیرو گفت: عالوه بر مسکو،  نقاط و مسیرهای دیگری 
هم هست که در حال دنبال شدن است اما مانند هر کار دیگری 
این اولین مورد کمی وقت گیرتر است تا مسیر باز شود و همه 
چیز مهیا باشد که ان شاءاهلل در آخرین گام های خودش قرار 
دارد. وی افزود: این سفر عمدتا در راستای تنظیم ترتیب های 
مالی برای پرداخت بدهی های عراق به طور عمده به شرکت 
ملی گاز ایران و مقداری هم به شــرکت توانیر است و البته به 
قرار اطالع، چارچوب خوبی را با وزیر نفت کشــورمان توافق 

کرده اند.

در تامین آب و برق داخلی متعهدیم
اردکانیان در پاسخ به سوالی در خصوص کمبودهای 
احتمالــی آب و گاز بــرای صــادرات انرژی بــه عراق از 
ســوی ایران اظهار داشت: ما امســال حدودا ۵۰ درصد 
نســبت به ســال قبل دچار کم بارشی هســتیم، سال 
بسیار خشــکی اســت و عالوه بر مشــکل در بخش آب 
که با آن مواجه هســتیم، این مســئله در تولید برق هم 
در ایــران اثرگذار اســت و حدود ۳ هزار مــگاوات تولید 
 برق آبی های ما امســال نســبت به ســال گذشته کمتر 

خواهد بود.

وزیر نیرو خبر داد:

واردات واکسن از محل منابع ایران در عراق 
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