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امکان دستیابی ایران به منابع مالی 
خود در ترکیه فراهم شد

توسعه ایرانی - وزیر تجارت ترکیه در مذاکره 
تلفنی با وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان با 
اشاره به درخواست ایران برای استفاده از منابع بانکی 
خود نزد بانک های ترکیه برای واردات مواد غذایی و 

دارویی خبر داد.
 وزیر تجارت ترکیه در گفت و گوی تلفی با وزیر 
صمت اظهار کرد: در روزهای ســخت کنار ایران 
خواهیم بود، مــواد غذایی و دارویــی را در اولویت 
قرار می دهیم و زمینه را فراهم می کنیم که ایران از 
منابع بانکی خود برای واردات مواد غذایی و دارویی 

استفاده کند.
رخسار پکجان در این مذاکره تلفنی بر آمادگی 
این کشور برای افزایش حجم تجارت میان ایران و 
ترکیه بر اساس اصل برد- برد و توسعه همکاری ها به 

خصوص در شرایط کرونا تاکید کرد.
وی با اشــاره به ظرفیت های دو کشور در حوزه 
مبادالت و مــراودات تجاری، بیان کــرد: آمادگی 
همکاری کامل با ایران را داریم و حجم تجارت میان 
دو کشور در دوران کرونا و پساکرونا باید افزایش یابد.

    
وزیر راه و شهرسازی: مشکل 
جابجایی واکسن کرونا نداریم

وزیر راه و شهرسازی گفت: در هماهنگی با وزارت 
بهداشت هستیم و مشکلی برای جابجایی واکسن 
کرونا نداریم و هر لحظه جزییات را به ما اعالم کنند 

کار را انجام می دهیم.
»محمد اسالمی« که به منظور افتتاح فرودگاه 
»شهید سلیمانی« و چندین پروژه  دیگر به استان 
خوزستان سفر کرده است، در جمع خبرنگاران در 
خصوص آمادگی این وزارتخانه برای حمل واکسن 
کرونا، گفت: مشکل جابجایی واکسن کرونا را نداریم و 
هر لحظه که وزارت بهداشت مقصد را اعالم کند آماده 

جابجایی و وارد کردن واکسن می شویم.
پیش تر »مصطفی قانعی« رئیس کمیته علمی 
ستاد مقابله با کرونا در برنامه ای تلویزیونی گفته بود 
ایران در اتحادیه جهانی واکسن کرونا )کوواکس( 
اعالم کرده که واکسن فایزر را نمی خواهد چرا که 
این واکسن به شرایط و الزاماتی مانند زنجیره سرد 
منفی ۷۰ درجه نیاز دارد و این امکانات در هواپیماها 

و سیستم حمل و نقل ما وجود ندارد.
    

گرانی ماهی در آستانه شب یلدا

باشــگاه خبرنگاران جوان-  مدیرعامل 
اتحادیه پرورش و صادرات آبزیان، سودجویی دالالن 
و مشکالت سیستم توزیع را از دالیل گرانی ماهی در 

بازار اعالم کرد.
ارسالن قاسمی با اشــاره به دالیل گرانی  ماهی 
در آستانه شب یلدا اظهار کرد: با افزایش تقاضا برای 
خرید ماهی در چند روز باقی مانده به شــب یلدا، 
سودجویی عوامل واسطه و دالل زیاد شده که همین 
موضوع شرایط را برای گرانی ماهی در بازار فراهم 
کرده است. وی افزود: تا مادامی که سیستم توزیع 
اشکال دارد، شاهد سودجویی عوامل واسطه و دالل 

و گرانی قیمت در ایام پرتقاضا هستیم.
قاسمی با انتقاد از سنگ اندازی در عرضه مستقیم 
ماهی در میادین میوه و تره بار و کاهش سودجویی ها 
بیان کرد: مسئوالن سازمان میادین اذعان می کنند 
که براساس مصوبه شورای شــهر، باید غرفه ها را 
از طریق مزایــده واگذار کنند که این امربه اســم  

تولیدکننده و به کام دالل است.
او افزود: استدالل مسئوالن این سازمان مصوبه 
شورای شهر است و تا زمانیکه روش واگذاری غرف 
اصالح نشود تا اتحادیه با عرضه مستقیم دست دالل 
و واسطه را کوتاه کند، اختالف قیمت از مزرعه تا بازار 

همچنان چشمگیر خواهد بود.

خبر اقتصادی
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هانیه عسگری

 بــورس اوراق بهادار حاال شــرایط 
تازه ای را تجربه می کند. هفته گذشته 
سنگین ترین سقوط آزاد بورس و قعر 
کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی 
اتفاق افتاد و بورس اوراق بهادار شــاهد 

شرایط عجیبی شد.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
در پایان معامالت روز چهارشنبه )۲۶ 
آذر( به عدد یک میلیــون و ۴۱۳ هزار 
واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته 

گذشته بیش از ۶.۵ درصد افت داشت.
شــاخص بورس در معامالت هفته 
گذشته ۹۳ هزار واحد کاهش داشت؛ 
شاخص کل در پایان روز چهارشنبه ) ۱۹ 
آذر ماه( با عدد یک میلیون و ۵۰۶ هزار 
واحد به معامالت خاتمه داد که این رقم 
در روز چهارشنبه )۲۶ آذر ماه( به عدد 

یک میلیون و ۴۱۳ هزار واحد رسید.
همچنین شــاخص کل )هم وزن( 
در پایان هفته گذشته ۴۵۱ هزار و سه 

واحد بود که در هفته جاری این عدد به 
۴۳۶ هزار و ۵۱۲ واحد و شاخص قیمت 
)هم وزن( از ۲۹۵ هــزار و ۲۸۸ واحد به 

عدد ۲۸۵ هزار و ۷۸۸ واحد رسید.
در پنج روز معامالتی هفته گذشته 
بورس، نمادهای ایران خودرو، شرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی، سایپا، 
بانک تجــارت، پاالیش نفت اصفهان و 
ملی صنایع مس ایران در گروه نمادهای 

پربیننده قرار داشتند.
ریزش نزدیک به ۱۰۰ هزار واحدی 
شاخص بورس در سه روز پایانی هفته 
شرایط را غیرمعمولتر از همیشه کرد. 
حاال یکی از ســنگین ترین ســقوط 
آزادهای بورس و سومین خروج عجیب 
ســهامداران حقیقی از بازار سرمایه در 

سال جاری رقم خورده است.
 از میانه مرداد ماه بورس اوراق بهادار 
با شــرایط متفاوتی روبرو شد و روند رو 
به رشد آن متوقف و خروج سهامداران 
حقیقی از آن شــدت گرفت؛ اما دلیل 

چنین اتفاقی چیست؟ 

بایدن و اف ای تی اف
در حالی که کارشناسان معتقدند 
با قطعی شدن انتخاب بایدن به عنوان 
رئیس جمهور آمریکا و سبز شدن چراغ 
بررسی مجدد برجام از سوی مقامات 
این کشور از یک ســو و همچنین آغاز 
بررسی مجدد لوایح مربوط به پیوستن 
ایران به کنوانســیون اف ای تی اف از 
سوی دیگر شــرایط اقتصادی ایران با 
بهبود محســوس روبرو می شود اما به 
دلیل آنکه بــورس اوراق بهادار عمدتاً 
چشم به انتظارات تورمی دوخته است، 
نه بهبود وضعیت اقتصاد؛ با وضعیتی 

این چنین روبرو شده است.

 بورس بازانی که در اوج قیمت سهام 
وارد بازار شدند، حاال بهانه الزم را برای 
فروش دارایی های خــود پیدا کردند 
چراکه معتقدند همه اتفاقات می تواند 
منجر به تعدیل نرخ دالر در بازار شود و 
در نتیجه کاهش قیمت دالر نیز زمینه 
را برای کاهش قیمتها در بازار ســهام 

فراهم خواهد کرد .
 عقب نشینی شاخص 
چقدر محتمل است؟

ما آیا عقب نشینی شاخص بورس 
اتفاقی محتمل در صورت پیوستن به 
برجام و همچنین عضویــت ایران در 
اف ای تی اف است؟ برخی کارشناسان 
معتقدنــد اتفاقــاً با کاهش ریســک 
اقتصادی ایران و ایجاد شرایطی برای 
تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات 
نفتی و غیرنفتی به داخل کشور شرایط 
دگرگون خواهد شد و درنهایت بورس 
اوراق بهادار نیز از این موقعیت بهره مند 

می شود.
 مصطفــی صفــاری از جمله این 
کارشناسان است. وی می گوید کاهش 
ریسک ها در بلند مدت شرایط را برای 
رشد بازار ســرمایه مهیا خواهد کرد و 
زمینه را برای بازگشــت بورس فراهم 
می کند. وی بورس را در پایان سال در 
محدوده یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد 
و یا حتی بیشتر پیش بینی می کند اما 
خستگی سهامداران حقیقی و دنبال 
کردن فرصت برای خــروج را نباید در 

این وضعیت نادیده گرفت.
 محمد خبری زاده، کارشناس بازار 
سرمایه نیز درباره آینده بازار به »توسعه 
ایرانی« می گوید: اگر بــازار بتواند در 
کف مقاومت تعریف شــده پایداری 
کند، مشکل برطرف می شود؛ اما اگر 
کف مقاومتی از دســت برود، طبیعتاً 
بازگشت در کوتاه مدت دشوار خواهد 
شــد. وی معتقد است کاهش ریسک 
اقتصادی ایران و بهبود شرایط اقتصاد 
سیاسی می تواند بورس اوراق بهادار را 

در بلندمدت منتفع کند.
 عقب نشــینی شــاخص بــورس 
در حالــی اتفاق افتاد که بســیاری از 
سهامداران شــمارش معکوس برای 
ورود به کانــال یک میلیــون و ۶۰۰ 
هزار واحــد را آغاز کــرده بودند اما در 
شــرایط کنونی بورس بــه کانال یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار واحد بازگشــته 
است. اما تحوالت شاخص بورس تنها 
تحت تأثیر دو عامل بازگشت آمریکا به 
برجام و عضویت ایران در کنوانسیون 
اف ای تــی اف رخ نداده اســت چراکه 
برخی از کارشناسان ماجرای معامالت 
رباتــی و الگوریتمی را نیــز به میدان 
بــاز کرده اند و معتقدند این شــیوه از 
معامالت خود عامل مهمی اســت که 
منجر به ریزش شــاخص بورس شده 

است.
 کارشناسان بازار سرمایه معتقدند 
باید هر چه ســریعتر مســئوالن بازار 

سرمایه در این حوزه روشنگری کنند.
 حقانی نســب، کارشــناس بازار 
ســرمایه در توضیح ایــن مطلب به 
»توســعه ایرانی« می گوید: مقرراتی 
که اخیرا وضع کردند، به ویژه مقررات 
بازارگردانی، زمینه این دستکاری ها 
و شــایعاتی مبنی بر معامالت رباتی 
و ... اســت. اصال خود ایــن قاعده با 
توجه به شــرایطی کــه دارد چنین 
پشــت پرده هایی را درست می کند. 
متاسفانه این اعتقاد هم وجود دارد که 
تغییر زیاد مقررات می تواند صدمات 
بیشتری وارد کند. واقعیت این است 
که بازار ســرمایه قبل از این مقررات 
بازارگردانی همچنان دچار مشکالت 
اساســی بود و در رونــد کنونی این 

مشکالت ادامه پیدا می کند.
مسئولیت زیان را بپذیرید

 در کنــار اینها حســن قالیباف 
اصل، رئیس ســازمان بورس و اوراق 
بهادار بار دیگر یا به عبارت دیگر برای 
چندمین بار در جریان ریزش شاخص 

بازار ســرمایه تاکید کرده اســت که 
سهامداران باید مسئولیت سود و زیان 
خود را به عهده بگیرند و قبل از ورود 
به بازار خود را مجهز به دانش کافی در 
این خصوص کنند و جهت مشاوره نیز 
صرفاً به محل هایی که مجوز سازمان 
بورس را دارند مراجعه کنند تا دچار 

زیان نشوند. 
البتــه پیداســت بســیاری از 
ســهامداران حرفه ای نیز در جریان 
ریزش هــای اخیر بــازار ســرمایه از 
مردها ماه تاکنون دچار زیان هنگفت 
شــده اند چرا که در جریان بررسی ها 
مشخص شد بســیاری از شرکت های 
حقوقی عملکرد نامناســبی را در این 
دوران داشــتند و همیــن عملکــرد 
نامناسب خرید سهام در کف قیمتی از 
سهامداران حقیقی عامل بروز بحران 
در بازار سرمایه و تعمیق آن بوده است. 
حاال به نظر می رسد شنبه ۲۹ آذر، روز 
بســیار مهمی برای بازار سرمایه باشد 
چراکه عقب رفتن شــاخص بورس از 
کانال یک میلیــون و ۴۰۰ هزار واحد 
مجدداً می تواند بازگشت به رکوردهای 
قبلی را دشوار کند، اما مقاومت بازار و 
نوسان اندک امید را در دل سهامداران 
ایجاد می کند که وضعیت مناسب تری 

در راه است.

تغییر کف مقاومتی شاخص بازار سرمایه؛

سیگنال های مثبت، بورس را منفی کرد

مصطفی صفاری: کاهش 
ریسک ها در بلند مدت 

شرایط را برای بازار سرمایه 
مهیا خواهد کرد و زمینه را 

برای بازگشت بورس فراهم 
می کند

محمد خبری زاده، 
کارشناس بازار سرمایه 

درباره آینده بازار به »توسعه 
ایرانی« می گوید: اگر بازار 

بتواند در کف مقاومت 
تعریف شده پایداری کند، 

مشکل برطرف می شود؛ اما 
اگر کف مقاومتی از دست 
برود، طبیعتاً بازگشت در 
کوتاه مدت دشوار خواهد 

شد

اعالم خبر بررسی مجدد کنوانسیون اف ای تی اف در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام بی تردید بازار ارز ایران را با تحوالتی 
مواجه خواهد کرد. به گزارش خبرآنالین، بسیاری از فعاالن 
بازار حاال صراحتا می گویند بازار ارز در فاز اختیاط قرار رگفته و 
خرید و فروش ها با لحاظ شدن این نکته که احتمال تغییر قیمت 
ها باالست، صورت می گیرد.  در پی عدم پذیرش کنوانسیون 
اف ای تی اف در کشور ایران وارد لیست سیاه این کنوانسیون 
شد و در نتیجه روابط بانکی ایران با مشکالت و پیچیدگی های 
فراوانی مواجه گردید. بررسی ها نشان می دهد هزینه مبادالت 
بانکی برای ایران پس از قرارگیری در لیست سیاه اف ای تی اف 
افزایش قابل توجهی را تجربه کرده اســت. حــاال اما در کنار 
اخبار مثبتی که از وضعیت اقتصادی ایران به گوش می رسد ، 
بررسی این الیحه نیز می تواند نشان دهنده جهت گیری مثبت 

پیش رو باشد.
 اف ای تی آف چیست؟

اف ای تی اف یا گروه ویژه اقدامــات مالی فقط و فقط یک 
سازمان غیردولتی است که سیاست ها و استانداردهای مبارزه 
با پول شویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می دهد. 
این سازمان در سال ۱۹۸۹ تاسیس شده و مقر آن در پاریس 
است.  هم اکنون ۱۹۸ کشور جهان به صورت مستقیم یا از طریق 
گروه های نه گانه منطقه ای در اف ای تی اف عضویت دارند. از 
این بین ۳۷ کشــور صاحب اقتصادهای بزرگ و توسعه یافته 

عضو سازمان اصلی هستند. اف ای تی اف در سال ۲۰۱۲ چهل 
و نه توصیه را به عنوان استانداردهای این سازمان برای مبارزه با 
پول شویی و تامین مالی تروریسم ابالغ کرد که کشورهای عضو 
موظف شدند یا قوانینی برای رعایت این توصیه ها تصویب کنند 
و یا قوانین فعلی خود را ارتقاء دهند.  بهاءالدین حسینی هاشمی 
در گفتگو با خبرگزاری خبرآنالین می گوید: استانداردهای 
ابالغی اف ای تی اف برای بانک ها الزم االجراست و هر کشوری 
که آن را نپذیرد نمی تواند به سیستم بانکی جهانی دسترسی 
الزم را داشته باشد. او با اشاره به اینکه لغو تحریم ها بدون پیوستن 
به این کنوانسیون نمی تواند مشکالت کشور را حل کند، توضیح 
می دهد: در شرایط کنونی شناخت کافی از این پروتکل برای 
مقامات کشور حاصل شده است و به نظر می رسد ایران آماده 
پیوستن به این کنوانسیون باشد. این کارشناس اقتصادی و 
مقام اسبق بانکی معتقد است نپیوستن به اف ای تی اف بازار ارز 
ایران را تحت فشار قرار داده چرا که هزینه های نقل و انتقال پولی 
ایران به دلیل قطع شدن مراودات بانکی افزایش یافت و در نتیجه 
بازگشت ارز به کشور نیز دستخوش مشکالت متعددی گردید 
و هزینه های گزافی برای استفاده از خدمات بانکی بین المللی 
به ایران تحمیل شد.  او معتقد است پیوستن به این کنوانسیون 

می تواند فشار موجود در بازار ارز را کاهش چشمگیری دهد.
مذاکرات دوباره مستلزم حل مشکل اف ای تی اف

از سویی دیگر سیدکمال سیدعلی مقام اسبق بانکی نیز 

در گفتگو با خبرگزاری خبرآنالین معتقد است: پیوستن به 
اف ای تی اف می تواند مذاکرات آتی ایران در خصوص پیوستن 
دوباره امریکا به برجام و همچنین توافق جدید را امکان پذیر 
نمایند چرا که وی معتقد است در صورت عدم پیوستن ایران 
به اف ای تی اف مذاکرات مجدد برای توافق جدید بی حاصل 
خواهد بود.  این کارشناس اقتصادی می گوید: با توجه به اینکه 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام مجدداً بررسی پیوستن به 
اف ای تی اف را در دستور کار خود قرار داده است می توان امیدوار 
بود گشایش ملموسی در این حوزه حاصل گردد. او در توضیح 
تاثیر پیوستن به این کنوانسیون اعالم کرد: این وضعیت، یعنی 
قرار گرفتن ما در لیست سیاه اف ای تی اف سبب شد کشور هزینه 
گزافی را بابت نقل و انتقال پول پرداخت نماید. به عبارت دیگر در 
کشورهایی مانند افغانستان و عراق و همچنین کشورهایی که 
بخشی از منابع ما در آنها قرار دارد، هزینه باالی سیستم بانکی 
به ما تحمیل شد و مجبور شــدیم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر 
هزینه نقل و انتقال را پرداخت کنیم.  به هر روی نپیوستن به 
کنوانسیون و قرارگیری در لیست سیاه ســبب شد ما ارزان 

بفروشیم و گران بخریم .
کار با بانک های زیرپله ای چین

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبایی نیز معتقد است ما با کسانی روبرو هستیم که 
درک نکردند که چرا باید بــه اف ای تی اف بپیوندیم در نتیجه 

مانع از پیوستن به کنوانسیون شدند.  او معتقد است حتی اگر ما 
بتوانیم تحریم ها را از میان برداریم مشکالت بانکی اما در صورت 
عدم پیوستن به کنوانسیون پابرجا می ماند. به گفته وی همین 
حاال رابطه پولی با عراق قابل رصد است و هر چند می بینیم پول 
ها در عراق می ماند یا باید با ابزار مذاکره و توافق منابع ما را آزاد 
نماییم. به گفته وی این موقعیت پیچیده سبب شده است ایران 
از کار کردن با بانک های درجه یک دنیا محروم باشد و مجبور به 
کار کردن با بانکهای زیر پله ای چین و بانک های درجه ۲ و درجه 
سه دنیا باشد.  او نیز معتقد است با پیوستن به این کنوانسیون 
نحوه انتقال پول تسهیل شده و در نتیجه فشار وارده بر بازار ارز 
کاهش پیدا می کند و می توان انتظار کاهش قیمت دالر را در 
صورت پیوستن به این کنوانســیون داشت چرا که بخشی از 
افزایش قیمت تحت تاثیر عوامل غیراقتصادی نظیر مشکالت 
ناشی از نقل و انتقال و همچنین بحران عدم بازگشت ارز به داخل 

کشور رخ داده است .

پیوستن به اف ای تی اف چگونه قیمت ارز را کاهش می دهد؟

خبر

یارانه معیشتی کرونا برای افراد تحت پوشش 
نهادهای حمایتی، از امشــب به مدت چهار ماه 

پرداخت خواهد شد.
به گزارش »توسعه ایرانی«، سازمان برنامه و 
بودجه کشور اعالم کرد:با توجه به مصوبه ستاد 
ملی کرونا و همچنین مصوبه مجلس شــورای 
اسالمی و به دنبال تفاهم  حاصله مبنی بر حمایت 
از معیشت اقشار کم درآمد که در شرایط ناشی از 
شیوع بیماری کرونا کسب در آمد آنها مختل شده 
است، مقرر شد از امشب به افراد تحت پوشش 

نهادهای حمایتی هر نفر ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان 
پرداخت شود.

بر این اســاس به ســایر افراد مشمول این 
یارانه، ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد 
شــد. بر اســاس تصمیم گیری هــای صورت 
گرفته این یارانــه به خانوارهایــی هیچ یک از 
 اعضای آنها حقوق ماهانــه دریافت نمی کنند، 

تعلق می گیرد.
همچنین خانوارهایی که هیچ یک از اعضای 
آنها بیمه پرداز نباشند و خانوارهایی که اعضای 

آنها طبق شاخص های بانکی از درآمدحداقلی 
برخوردار نباشند، مشــمول دریافت این یارانه 

خواهند شد. 
یارانه صد هزار تومانی به افرادی که در گروه 
یارانه معیشت بگیر باشند، پرداخت می شود.به 
این ترتیب با توجه به پرداخت یارانه معیشتی 
به ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ایــران، این یارانه 
به این تعداد از مردم تعلق خواهــد گرفت . در 
حال حاضر یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان، 
یارانه معیشــتی برای خانواده هــای یک نفره 

۵۵ هزار تومــان، خانواده هــای دو نفره ۱۰۳ 
هزار تومان، خانواده های ســه نفره ۱۳۸ هزار 
تومان، خانواده های چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان 
و خانواده های پنــج نفره و بیشــتر ۲۰۵ هزار 
تومان است. به موجب اعالم ســازمان برنامه و 
بودجه یارانه سوم برای یارانه بگیران معیشتی 

و خانوارهای هــدف ۱۰۰ هزار تومــان و برای 
خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی ۱۲۰ 

هزار تومان به ازای هر نفر است .
 در ایــن صورت اگــر خانواری چهــار نفره 
مشمول هر سه یارانه باشد ، در ماه مبلغی برابر 
با ۵۷۲ هزار تومــان یارانه دریافت می کند. این 
خانواده در صورتی که تحت پوشــش نهادهای 
حمایتی باشد، ۸۰ هزار تومان بیش از این مبلغ 
دریافت خواهد کرد. یارانه سوم از ساعت ۱۲ روز 
۲۷ اذر در حسابهای سرپرستان خانوار قرار دارد.

اولین مرحله این حمایت معیشتی ساعت ۲۴ 
روز ۲۷ آذرماه ۱۳۹۹ به حســاب افراد مشمول 

واریز می شود.

فهرست ۵ گروه مشمول دریافت یارانه سوم اعالم شد


