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هدف گذاری ایران برای صادرات 
یک میلیارد دالری به سوریه

توســعه ایرانی- 
کیوان کاشفی، رئیس اتاق 
مشــترک ایران و سوریه از 
راه اندازی ساختمان مرکزی 
تجارت ایرانیان در پایتخت سوریه خبر داد و گفت: 
تأسیس این مرکز گامی برای تحقق صادرات یک 
میلیارد دالری به سوریه است. رئیس اتاق مشترک 
ایران و سوریه با اشــاره به جزئیات راه اندازی مرکز 
تجارت ایرانیان در ســوریه، گفت: ایــن مرکز در 
مساحت چهار هزار مترمربع در منطقه آزاد در قلب 
دمشق و با سرمایه گذاری اتاق بازرگانی صنایع معادن 
و کشاورزی ایران خریداری، تجهیز و به بهره برداری 

رسیده است.
    

زمان ذخیره بنزین در کارت های 
سوخت تغییری نکرده است

ایسنا- ســخنگوی 
شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده های نفتی، گفت: 
تصمیمی بــرای تغییر در 
میزان ذخیره بنزین در کارت های سوخت گرفته 
نشده و تغییر در این مورد تکذیب می شود. فاطمه 
کاهی، با بیان اینکه با تکذیب شایعاتی که در مورد 
کاهش ذخیره بنزین در کارت های سوخت مطرح 
می شــود، اظهار کرد: این موضوع صحت ندارد و 
تغییری ایجاد نشده است. وی افزود: هر تصمیمی در 
این رابطه در سایت شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی اطالع رسانی خواهد شد.
    

گرانی و کمبود روغن در بازار
فــارس- کارخانه ها 
تولید روغن با کاهش عرضه 
روغن به بازار از آن به عنوان 
اهرمی برای موافقت وزارت 
صمت با درخواست افزایش قیمت تولیدات استفاده 
می کنند. اگر طی روزهای اخیر برای خرید روغن به 
واحدهای صنفی محل یا فروشگاه زنجیره ای مراجعه 
کرده باشید مشاهده می کنید که روغن به فراوانی 
قبل در بازار موجود نیست، بطوری که ممکن است 
یا با قفسه خالی برخی فروشــگاه های زنجیره ای 
مواجه شوید و یا برخی از فروشگاه های زنجیره ای  
موجودی روغن انبار خود را به صورت محدود )یک، 
دو و یا سه بطری روغن( به مشتریان عرضه کنند، 
البته این سهمیه بندی کامال سلیقه ای  و براساس 
نظر مدیریت فروشگاه و موجودی انبار آن فروشگاه 
اعمال شده اســت و براساس دستور یا تصمیمی از 
سوی وزارت صمت یا نهاد و سازمان دیگری نیست. 
در مراجعه به واحدهای صنفی نیز خواهید دید که 
واحدهای صنفی عرضه کننده یا  واقعا روغنی برای 
عرضه  ندارند، یا آن را به دلیل کمبود، احتکار کرده اند 
و از عرضه آن به قصد گران فروشی امتناع می کنند  و 
یا برخی  از مغازه داران یا دارندگان واحدهای صنفی، 
روغن موجود در واحد صنفی خود را  با قیمتی بیش 
آنچه که بر روی کاال ثبت شده است عرضه می کنند  
و به عبارتی بصورت کامال آشــکار گران فروشــی 

می کنند.
    

 افزایش اجاره بها 
همان ۲۵درصد است

ایلنا- معاون وزیر راه 
و شهرسازی اظهار داشت: 
وزارت راه و شهرســازی 
برای قراردادهای اجاره  ای 
جدید نرخ گذاری نکــرده بود و اساســاً امکان 
نرخ گذاری هم وجود ندارد و آنچه که مرکز آمار 
اعالم کرده ترکیبــی از دو قراردادهای تمدید و 
قراردادهای جدید بوده اســت. چند روز گذشته 
مرکز آمار گزارشــی از میزان افزایش نرخ اجاره  
بها در تابستان گذشــته منتشر کرد که براساس 
این گزارش، اجاره بها رشد 40 درصدی داشت. 
از این روی برخی از رســانه ها و فضای مجازی به 
این موضــوع پرداختند که با توجــه به اقدامات 
دولت و ســتاد ملی مبــارزه با کرونــا مبنی بر 
تعیین ســقف اجاره بها تا 25 درصــد در تهران 
چرا نرخ افزایش اجاره بها بــه حدود 42 درصد 
رسیده اســت؟ بنابراین این آمار نشان می دهد 
مصوبه دولت درباره تعیین ســقف برای افزایش 
اجاره بها در تابســتان 99 به اجرا نرسیده است. 
محمودزاده با تاکید بر اینکه مصوبه ســتاد ملی 
مبارزه با کرونا درباره تعیین نرخ اجاره بها بسیار 
خوب به اجرا رسیده، گفت: دستگاه های قضایی 
همکاری بسیار خوبی داشتند و برای اولین بار بود 
که چنین سیاستی در کشــور به اجرا می رسید 
و این یک پیام بســیار روشــن برای کسانی بود 
 که مدعی هســتند اجاره مســکن را نمی توان 

کنترل کرد.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

رسیدن قیمت دالر به رقم 32 هزار 
تومان رکوردی تاریخی را در بازار این ارز 

شاخص بازار رقم زد. 
 دیروز در اولین روز کاری هفته، نرخ 
دالر از کانال 31 هــزار تومان عبور کرد 
و پس از برخورد با این سد مقاومتی بار 
دیگر اندکی عقب نشست؛ اما همین اتفاق 
سبب شد قیمت ها در بازار آزاد روندی 
افزایشــی را تجربه کنند و معامله گران 
نیز در بازار آزاد قیمت هایی در محدوده 
34 هزار تومان را برای فروش پیشنهاد 
بدهند و احتیاط را چاشنی فروش کنند. 
 داســتان دالر حاال دیگر داستانی 
ادامه دار است. ضریب اهمیت سخنان 
رئیس کل بانک مرکــزی و ... نیز در این 
میان به شدت کاهش یافته است چراکه 
ســخنان این مقامات مبنــی بر اینکه 
ریسک این بازار باالســت، دیگر توجه 

افکار عمومی را جلب نمی کند. 
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه 
تهران و کارشناس اقتصادی معتقد است 
ماه های آینده  ماه های پرماجرایی برای 

نرخ ارز خواهد بــود.   همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی نیز پیشتر تاکید کرده بود 
در سه هفته منتهی به برگزاری انتخابات 
آمریکا، فشار بر ایران افزایشی خواهد بود 
اما بغزیان می گوید این اتفاقات عجیب نه 
فقط سه هفته اخیر بلکه ماه های آتی را 

دربرمی گیرد. 
 وقتی سیف رفت 

 وقتی رئیس کل سابق بانک مرکزی 
برکنار شــد و جای خود را به همتی داد 
بســیاری معتقد بودند عملکرد سیف 
زمینه بروز بحران را فراهم آورده و رفتن او 
از ساختمان الجوردی میرداماد می تواند 
آرامشی را در فردوسی به ارمغان بیاورد 
اما کنترل نرخ ارز و مهار آن در محدوده 
11 هزار تومان تا میانه آبان ماه سال 398 
، با افزایش نرخ بنزین درهم شکســته 
شــد و افزایش نرخ ارز یا به عبارت دیگر 
افزایش دوباره نــرخ ارز از این تاریخ بار 

دیگر کلید خورد. 
 قیمت ها رونــدی افزایش را تجربه 
کردند و دالر ماه به ماه به پیشروی خود 
ادامه داد تا جایی که در پایان سال 1398 
به کانال 15 هزار تومان نزدیک شد. هفت 

ماه اخیر اما هفت ماه پرماجرا برای نرخ ارز 
بود. در این دوره زمانی قیمت دالر رشدی 
بیش از دو برابر و به همین میزان ارزش 
پول ملی نیز ریزشی آشــکار را تجربه 

کرده است. 
حاال در شــرایطی دالر به کانال 32 
هزار تومان وارد شده که بررسی ها نشان 
می دهد همتی باالتریــن نرخ ریزش 
ارزش پول ملی را تا اینجــا در کارنامه 
کاری اش ثبت کرده است. روشن است 
در کنار افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 
98، تشدید فشارهای تحریمی آمریکا و 
قرارگیری در لیست سیاه اف ای تی اف نیز 

در این روند دخیل بوده اند. 
 چه کسانی در بازار ارز ریختند؟

در حالی که قیمت ها در بازار، افکار 
عمومی را با این سئوال مهم روبرو کرده 
اســت که وضعیت در روزهای آتی چه 
می شود و پیشروی نرخ ارز تا کجا ادامه 
دارد، ایبنــا، پایگاه خبری وابســته به 
موسســه پولی و بانکی خبری را درباره 
میزان عرضه ارز از سوی روسای مختلف 
بانک مرکزی منتشر کرد تا توضیح دهد 
همتی سیاست ارزپاشی و تزریق دالر 

را با هدف پایین نگه داشــتن قیمت در 
دستور کار نداشته است. در این گزارش 
البته اشاره ای به این نکته نشده است که 
در دوره تصدی همتی بر بانک مرکزی 
باالترین کمبود ارز در کشور جود دارد و 
ارزی برای تزریق با هدف کاهش قیمت 

وجود نداشته است. 
در گزارش این پایــگاه خبری آمده 
است: در حالی که عنوان می شود در دوره 
اخیر رشــد نرخ دالر بیش از دوره های 
پیشین بوده است، اما اوال در هیچ زمانی 
افت درآمد نفتی بدین حد نبوده و ثانیا 
در دوره فعلی بانک مرکزی به هیچ وجه 
دنبال ارزپاشــی نبوده است .صیانت از 
منابع ارزی و مدیریت دخل و خرج ارزی 
کشــور در کنار حفظ ارزش پول ملی 
یکی از وظایف بانک مرکزی اســت. در 
این بین حراج منابع ارزی به قصد پایین 
نگه داشــتن مصنوعی و موقتی نرخ ارز 
و حفظ ظاهری ارزش پول ملی ســاده 
ترین راه حل موجــود برای پاک کردن 
صورت مساله اســت. اقدامی که به نظر 
می رسد برخالف دوره های پیشین در 
دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی با آن 

مقابله شده و بانک مرکزی تالش کرده 
با اصالح رویه های غلــط و تالش برای 
بهبود متغیرهای بنیادین اقتصادی اعم 
از ناترازی بانک ها، کسری بودجه دولت، 
کنترل تورم، بازگشت ارزهای صادراتی 
و... نسبت به کنترل و متعادل سازی بازار 

ارز اقدام کند.
اطالعات منــدرج در این گزارش از 
ســال 1382 تاکنون و طی مدیریت 5 
رئیس کل بانک مرکزی، 282 میلیارد 
دالر ارز مداخله ای بــه منظور کنترل 

قیمت به بازار تزریق شده است.
بر این اســاس محمــود بهمنی در 
5 ســال مدیریتش بر بانــک مرکزی 
1۶0 میلیارد دالر )معادل ســاالنه 32 
میلیارد دالر( ارز به بــازار تزریق کرده 
است. طهماسب مظاهری در یک سال 
مدیریتش بر بانک مرکزی 30 میلیارد 
دالر ارز به بــازار تزریق کرده اســت و  
ابراهیم شیبانی در 4 سال مدیریتش بر 
بانک مرکزی 5۷ میلیارد دالر )معادل 
ســاالنه 14.2 میلیارد دالر( ارز به بازار 
تزریق کــرد. این رقــم در دوره تصدی 
ولی اهلل سیف در 5 ســال مدیریتش بر 
بانک مرکزی 35 میلیارد دالر )معادل 

ساالنه ۷ میلیارد دالر( ارز بوده است. 
در ین گزارش تاکید شــده اســت: 
عبدالناصر همتی در 2 سال مدیریتش 
بر بانک مرکزی تاکنــون بیش از یک 
میلیارد دالر ارز از بازار جذب کرده است؛ 
این در حالی اســت که در دوره همتی و 
در شرایطی که هیچگاه در کشور سابقه 
نداشته، به دلیل شرایط تحریمی بیش از 
80 درصد درآمد ارزی ناشی از نفت، گاز و 

میعانات گازی تقلیل یافته است.
نخواستن یا نتوانستن

در این شــرایط اما آلبرت بغزیان به 
»توسعه ایرانی« می گوید: من نمی دانم 
مشکل چیســت. به نظر می رسد بانک 
مرکزی نمی خواهد نرخ ارز را پایین بیاورد 
چراکه زمانی که قیمت ارز در محدوده 
1۷ هزارتومان بود بانک مرکزی توانست 
قیمت آن را در محدوده 11 تا 12 هزار 
تومان نگه دارد اما طی چند هفته اخیر 
بانک مرکزی نه تنها هیچ اقدامی برای 

پایین آوردن نرخ ارز نکرده اســت بلکه 
خود به گرانی در این بازار دامن زده است.

وی در توضیح ایــن مطلب افزود: 
وقتی بانــک مرکزی بر بازنگشــتن 
ارزهای صادراتی به کشــور متمرکز 
می شود و موضوع کاهش ذخایر ارزی 
را بر ســر زبان ها می اندازد، به گرانی 
دامن می زند. ایران در سال های اخیر 
همواره درگیر کمبود ذخایر ارزی بوده 
است اما تمرکز بر این موضوع بحران 

بازار ارز را تشدید می کند .
 او گفــت: من فکــر می کنــم در 
موقعیتی بسیار ناپایدار قرار داریم. هر 
حرفی از سوی هر کدام از کاندیداهای 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بازار 
ارز ایــران را تحت تاثیر قــرار می دهد. 
نکته اما اینجاســت که تبعات این ارز 
گران برای اقتصاد بســیار بسیار شدید 
خواهد بود و بحرانی جدی اقتصاد ایران 
را دربرگرفته است چرا که قدرت خرید 
کاهش بی ســابقه ای را تجربه کرده و 
ارزش پول ملی به سرعت روندی ریزشی 
را طــی می کند.  وی بــا تاکید بر نقش 
مهم بانک مرکزی در تعیین قیمت ارز 
گفت: قیمت فعلی و یا آینــده نرخ ارز 
همه در دستان بانک مرکزی است. من 
معتقدم این بانک از یک سو به وظایف 
اصلی خود یعنی حفظ ارزش پول ملی 
عمل نمی کند و از ســوی دیگر وانمود 
می کند که نظاره گر نرخ هاست در حالی 
که به باور من عملکرد این بانک افزایش 

قیمت ها را رقم زده است. 

بانک مرکزی نمی خواهد یا نمی تواند نرخ ارز را کنترل کند؟

ادامه ریزش هراسناک ارزش ریال
آلبرت بغزیان به »توسعه 

ایرانی« می گوید: بانک 
مرکزی از یک سو به وظایف 

اصلی خود یعنی حفظ ارزش 
پول ملی عمل نمی کند و از 
سوی دیگر وانمود می کند 

که نظاره گر نرخ هاست؛ 
در حالی که من معتقدم 

عملکرد این بانک افزایش 
قیمت ها را رقم زده است 

واحد اطالعات اکونومیست در گزارشی به 
بررسی آثار تحریم های بانکی ایران پرداخت و 
پیام بینی کرد که اقتصاد ایران در سال آینده از 
رشد منفی خارج و به رشد مثبت دو درصدی 

دست یابد. 
واحد اطالعات اکونومیســت در گزارشی 
به بررســی پیامدهای تحریمی جدید بانکی 
آمریکا روی اقتصاد ایران پرداخت و نوشــت: 

هم تحریم ها و هم شــیوع گسترده کرونا، دو 
عامل اصلی فشــار روی اقتصاد ایران هستند 
و بر این اســاس انتظار داریم رشد اقتصادی 
امسال ایران به منفی 18 درصد برسد. از زمان 
خروج آمریکا از برجام در سال 2018، بخش 
بزرگی از موسســات مالی و بانک ها توســط 
آمریکا تحریم و دسترســی بخش مالی ایران 

به سیستم پیام رسان سوییفت نیز قطع شد. 

واحد اطالعات اکونومیست با اعالم اینکه 
تغییری در برآورد قبلی خود در خصوص ایران 
ایجاد نکرده اســت، پیش بینی کرد که رشد 
اقتصادی امسال ایران منفی 12 درصد باشد. 
این گزارش در ادامه می افزاید اقتصاد ایران در 
سال آینده از رشد منفی خارج و به رشد مثبت 

دو درصدی دست خواهد یافت. 
اکونومیست با اشــاره به تصمیم کارگروه 

ویژه اقدام مالی در بازگردانــدن نام ایران به 
فهرســت اقدام متقابل نیز نوشت: با تصمیم 
اف ای تی اف، نسبت به هر گونه مبادله مالی با 
ایران هشدار داده شده است. مقررات تحریمی 
گســترده، طرف های خارجی را حتی برای 
انجام مبادالت مجاز با ایران بی میل کرده است 
و در نتیجه اثر تحریم هــا روی مجموعه نظام 

بانکی ایران محدود خواهد بود. 
اکونومیســت با اشــاره به در پیش بودن 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، این اقدام 
دولت ترامپ را مرتبط به انتخابات این کشور 

دانسته و می افزاید: تحریم های جدید بانکی 
با مخالفت کشــورهای خارجی مواجه شده؛ 
چرا که به عقیده بســیاری، ایــن تحریم ها 
مبادالت بشردوســتانه با ایران را تحت تاثیر 

قرار داده است.
به گفته واحد اطالعات اکونومیست، تحریم 
های گسترده باعث شده است تنها بخش کمی 
از تجارت خارجی ایــران از طریق کانال های 
رسمی بانکی انجام شــود و ترس طرف های 
خارجی از ریســک نقض تحریم ها، مبادالت 

رسمی مالی را محدود کرده است.

اقتصاد ایران در سال آینده از رشد منفی خارج می شود

خبر

با وجود توافقات صورت گرفته و مجوزهای صادر شده برای 
تزریق بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه، این کار 
تاکنون انجام نشده و جریان آن همچنان در ابهام پیش می رود. 
ااین در حالی است که اگر منابع ریالی صندوق نزد بانکها پاسخگو 
نباشد، ورود منابع ارزی با توجه به خط قرمزهای موجود بعید به 

نظر می رسد.
به گزارش ایسنا، بیش از یک ماه پیش بود که مسئوالن بورس 
اعالم کردند با پیگیری های وزارت اقتصاد، انتقال یک درصد از 
منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار انجام می شود.

این ماجرا از همان اول مبهم بود و  مسئوالن در بخش بورس، 
وزارت اقتصاد و صندوق توســعه ملی یا هیات امنای صندوق 
توسعه ملی در این رابطه به صراحت صحبت نکردند که قرار است 
این منابع از کجا و به چه میزان تامین و به بورس تزریق شود و بعد از 
صدور مجوزها چه روالی در حال طی شدن است و فقط به توافق و 
حل ابهام و وعده های هر هفته ای برای انتقال منابع بسنده کردند.
بر این اســاس به مجــوزی که از گذشــته برای ســرمایه 
گذاری صندوق در بازار ســرمایه وجود داشــته اســت، اشاره 
شــده بود ولی ابعاد آن مشــخص نشــد. به هر حال موضوع 
در ابهام پیش رفــت تا این کــه صندوق توســعه ملی اعالم 

 کرد آمــاده همکاری بــرای انتقــال منابع به بورس اســت.
چندی قبل هم  پورمحمدی - معاون اقتصادی سازمان برنامه 
و بودجه -گفت که ابهاماتی در رابطه با منابع وجود داشــته که 
در جلسه هیات امنای صندوق توســعه ملی مطرح و برطرف 

شده است.
میزان ریال مشخص نیست خبری هم از آن نیست

در حالی از چند هفته گذشته مسئوالن فقط اعالم می کنند 
که انتقال منابع به زودی انجام می شود و در جریان است که در 
رابطه با منابعی که قرار است از صندوق توسعه ملی به بورس آمده 
و از آن حمایت کند، دو مورد وجود دارد؛ اول این که مجوزی که 
مسئوالن از آن صحبت کرده اند به منابع ریالی صندوق توسعه 
ملی بر می گردد. این در حالی است که هر ساله بخشی از درآمد 
نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود که از منابع آن 
به صورت ریالی و ارزی در قالب  تسهیالت در اختیار متقاضیان 
مشمول قرار می گیرد. از ابتدا بخشی از منابع براساس تکالیف 
قانونی به صورت تســهیالت ریالی اختصاص پیدا می کرد که 
طبق قوانین بودجه سنواتی تا انتهای سال 1393 از طریق انعقاد 
قرارداد عاملیت ریالی با بانک های عامل پرداخت شد. اما از ابتدای 
سال 1394 و در اجرای حکم ماده )52(قانون الحاق برخی مواد 

به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( صندوق نسبت 
به سپرده گذاری ریالی در بانک های دولتی و خصوصی جهت 
اعطای تسهیالت ریالی به طرح های اقتصادی موضوع این حکم 
اقدام کرد. حال مجوزی که قرار است طی آن منابع از صندوق به 
بورس برود، همین سپرده گذاری ریالی در بانکها از سال 1394 به 
بعد است که هنوز انجام نشده و رقم آن مشخص نیست ولی ظاهرا 

رقم به 10 هزار میلیارد تومان هم نمی رسد.
خط قرمز تزریق ارزی

اما نکته دیگر این است که اگر منابع ریالی صندوق توسعه ملی 
پاسخگوی نیاز بازار سرمایه در حد تعیین شده نباشد، ممکن است 
پای منابع ارزی صندوق به میان آید که این در مرحله اول نیاز به 
مجوز داشته داشته و بعد باید بانک مرکزی منابع ارزی صندوق 
را به ریال تبدیل کرده و در اختیار بازار سرمایه قرار دهد. به نظر 
نمی رسد با توجه به حواشی که طی مدت اخیر در مورد تبدیل 
منابع ارزی صندوق توسعه ملی وجود داشته، این روال در مورد 
تزریق به بورس  عملیاتی شــود. به هر صورت زمانی که منابع 
صندوق توسعه ملی در دسترس نیســت هرگونه الزامی برای 
تبدیل منابع آن به ریال به نوعی استقراض از  بانک مرکزی خواهد 
بود که از عوامل افزایش پایه پولی و به دنبال آن رشد تورم است. 
موضوعی که چندی پیش همتی - رئیس کل بانک مرکزی - در 
رابطه با ماجرای پیش آمده برای کسری بودجه دولت به آن اشاره 
کرده و گفته بود زمانی که دولت طبق مصوبه قانونی بخشی از 
منابع صندوق توسعه ملی را به ریال تبدیل کرد تا در بودجه مورد 
استفاده قرار دهد، عاملی برای افزایش پایه پولی و به دنبال آن 

افزایش تورم در ماه های بعد شده بود. حتی در ماجرای اختصاص 
یک میلیارد یورویی منابع صندوق توسعه ملی به هزینه های 
کرونا به وزارت بهداشت نیز همین مساله مطرح است و تزریق 
منابع و تبدیل منابع صندوق به ریال به صورت تدریجی و هر زمان 
که ارز در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد انجام می شود، چرا که 
مسئوالن بانک مرکزی تاکید دارند هرگونه تبدیل دالر به ریال 
با توجه به در دسترس نبودن منابع صندوق توسعه ملی عاملی 
برای افزایش تورم و اختالل در سیاست های پولی می شود. در این 
شرایط به نظر نمی رسد احتمالی برای تزریق منابع ارزی صندوق 
توسعه ملی به بازار سرمایه وجود داشته باشد و از سوی دیگر این 
که منابع ریالی چه میزان بوده و آیا یک درصد آن پاسخگوی نیاز 
بازار سرمایه و سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازار است 
یا نه، جای سوال دارد که تاکنون مسئوالن از هرگونه توضیحی 

در این رابطه خودداری کرده و ماجرا را در ابهام پیش برده اند.

خبری از تزریق ریالی نیست 

بورس منتظر ارز نباشد!


