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 نگراني وزير اقتصاد
از كوچ نقدينگي به بازار ارز و طال

 اشراف اطالعاتي دستگاه قضا 
بر تخلفات پيچيده حوزه مالي 

برخ�ي از مفس�دان ب�ا راه ان�دازي دپارتمان ه�اي حقوق�ي، 
اقتص�ادي و فناوري هاي ارتباطات�ي و اطالعاتي تص�ور مي كنند 
مي توانن�د با پيچيده س�ازي فعاليت ه�اي اقتصادي غي�ر قانوني 
خود،  احتمال كش�ف فس�اد را توس�ط نهاده�اي نظارت�ي و قوه 
قضائيه به صفر برس�انند، اخيراً ش�اهد كش�ف فس�ادهاي برخي 
از خب�رگان حوزه هاي مال�ي بوده ايم ك�ه اميدها ب�راي برخورد با 
فس�ادهاي پيچي�ده در ب�ازار س�رمايه را تقوي�ت كرده اس�ت. 
به گزارش »جوان«، از آنجايي كه سود ناشي از تخلفات اقتصادي چون 
قاچاق كاال و ارز و پولشويي و فعاليت هاي اقتصادي زير زميني بسيار باال 
است، از اين رو برخي از مفسدان از طريق چهره شويي براي خود دفتر و 
دس��تكي براي به كار گيري نخبگان حوزه هاي حقوق، اقتصاد داخلي و 
بين الملل و ارتباطات به راه انداخته اند تا با طراحي تخلفات بسيار پيچيده 
هم دستيابي س��ودهاي نامش��روع چند صد درصدي در سال را فراهم 
آورند و هم اينكه احتمال رد گيري و كشف تخلفات خود توسط نهادهاي 
نظارتي و قوه قضائيه را به صفر برس��انند. هر چند برخي اهالي اقتصاد 
در مقاطعي از رد گيري برخي از مفسدان اقتصادي به اصطالح صاحب 
دپارتمان هاي نخبه نااميد شدند، اما وقتي خروجي پرونده هاي قضايي در 
رابطه با محاكمه اشخاص مذكور نشر عمومي مي يابد،مشخص مي شود 
كه اشراف اطالعاتي ضابطان قضايي و قوه قضائيه در حال جهش است تا 

حدي فضا براي نخبگان مفسد اقتصادي نيز ناامن شده است. 
در همين راس��تا، با توجه به اينكه اقتصاد ايران ب��ا يك ميليون و 350 
هزار ش��ركت روبه رو اس��ت كه برخي فس��ادها در حقيقت فسادهاي 
اقتصادي مرتبط با حوزه ش��ركت ها در اقتصاد ايران اعم ازشركت هاي 
فعال در بخش هايي چون بانك، بيمه، صرافي، كارگزاري هاي بورسي، 
شركت هاي تأمين سرمايه، صندوق هاي سرمايه گذاري، شركت هاي 
س��رمايه گذاري، صادرات، واردات، معدن  و س��اخت قطعات است. روز 
گذشته سخنگوي قوه قضائيه از فسخ معامله ۲۸ درصد شركت بورسي، 
بازداشت نايب رئيس هيئت مديره كارگزاري آراد ايرانيان و بازگشت هزار 

ميليارد تومان به بيت المال خبر داد. 
غالمحس��ين اس��ماعيلي در نشس��ت خبري با خبرنگاران با اش��اره به 
عملكرد قوه قضائيه در مبارزه با فس��اد گفت: اين اقدام گاهي در پيگيري 
اصالح س��اختارهاي فس��ادزا اس��ت مانند اصالح مش��كالت ناش��ي از 
خصوصي س��ازي هاي بي ضابطه و گاهي در حمايت از توليد و اشتغال و 
حمايت از س��رمايه گذاري و گاهي در حمايت از مديران شجاع، جسور، 
انقالبي و جهادي كه در عرصه اقتصادي كار و فعاليت مي كنند و در مسير 
دور زدن تحريم ها مشغول جانفشاني هستند. همه اينها جزو برنامه هاي 

حمايت از اقتصاد مقاومتي و كارآفريني است. 
وي افزود: در روزهاي اخير با پيگيري قوه قضائيه و دادگس��تري اردبيل، 
شاهد فعالسازي مجدد كارخانه آرتاكابل اردبيل بوديم كه به دليل بدهي 
تعطيل شده بود و با ورود كميته قضايي از سرمايه گذاري به چرخه توليد 
بازگشت. در اين كارخانه عالوه بر اشتغال كارگران ثابت تعدادي از زندانيان 
رأي باز هم مشغول به كار شدند و اين سومين كارخانه راكد اردبيل است 
كه با مداخله دادگستري به چرخه فعاليت باز مي گردد. اسماعيلي ادامه 
داد: نمونه ديگر اقدامي بود كه مجموعه قوه قضائيه در ارتباط با ش��ركت 
ايران ترانس��فو انجام داد. در پي واگذاري اين شركت شاهد مشكالتي در 
اين مجموعه بوديم كه دادستاني ورود كرد و مشخص شد خريدار اهليت 
الزم را نداشته و تمامي وجوه پرداختي را از محل تسهيالت بانكي و شركت 
كارگزاري آراد ايرانيان كه وجوه آن متعلق به مردم بود، پرداخت كرده است 
و ميلياردها تومان از حساب اين شركت خارج كرده بود كه تحت تعقيب 
قرار گرفت و بازداشت شد. مديران جديد سازمان خصوصي سازي هم ورود 
كردند و با همكاري آنها قرارداد واگذاري، فسخ و مقرر شد اين شركت از 
طريق بورس به خريداران واگذار ش��ود، در اين اقدام حدود هزار ميليارد 

تومان به بيت المال بازگشت.  
آيت اهلل رئيسي، رئيس قوه قضائيه نيز در جلسه 11 آبان شوراي اداري 
استان زنجان با اش��اره به گزارش هاي رس��يده در خصوص ترانسفو و 
مشكالت آن گفت: بخشي از سهام ايران ترانسفو به فردي بدون هيچ گونه 
آورده اي واگذار شده كه صاحب هزار ميليارد تومان شده است. موضوع 
مهمي كه نه تنها مورد پذيرش س��هامداران و ش��اغلين و مردم استان 
نيست، بلكه بايد هرچه س��ريع تر پيگيري ش��ود. در بازار سرمايه طي 
سال جاري نقدينگي قابل مالحظه اي وارد شده است كه گاهي احتمال 
مي رود اشخاصي در پشت پرده بازار سرمايه به دستكاري قيمت سهام 
شركت هاي كوچك بدون پش��توانه بنيادي به واسطه پمپاژ نقدينگي، 
معامالت كد به كد، نشر اخبار دروغين، راهبري خبري در حوزه فضاي 
مجازي و حقيق��ي براي اثر گذاري جعلي بر قيمت س��هام ش��ركت ها 
نقش آفريني مي كنند كه بايد دي��د در آينده پرونده هايي از اين جنس 
مرتبط با بخش هاي بانك و بازار سرمايه شكل خواهد گرفت يا خير به 
ويژه آنكه بسياري از ش��ركت هاي كوچك در بازار بدون هر گونه دليل 
منطقي با نوسان هايي همراه شده اند كه سودها باد آورده كالني به جيب 

برخي از اشخاص رفته است. 
........................................................................................................................

افزايش مجدد قيمت ارز و طال 
قيم�ت ان�واع س�كه رو ب�ه افزاي�ش گذاش�ت ك�ه دلي�ل 
اصل�ي آن مي توان�د افزاي�ش ن�رخ دالر و ن�رخ جهان�ي 
ط�ال و ورود نقدينگ�ي ج�دي ب�ه اي�ن ب�ازار عن�وان ك�رد. 
صرافي هاي مجاز بانك مركزي روز گذشته هر دالر امريكا را به قيمت 
1۴ هزار و 100 مي خرند و 1۴ هزار و ۲00 تومان مي فروشند كه نسبت 
به روز دوشنبه به ترتيب افزايش ۴50 و ۲50 توماني را تجربه مي كند. 
اين صرافي ها همچنين براي خريد هر ي��ورو 15 هزار و 300 تومان را 
اعالم كرده اند كه نسبت به روز سه شنبه ۴00 تومان بيشتر شده است. 
همچنين هر يورو با افزايش ۲00 توماني 15 هزار و ۴00 تومان فروخته 
 شد. در بازار طال قيمت هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد و 
قديم 5 ميليون و ۲۶0 هزار تومان اس��ت. در اي��ن ميان هر قطعه نيم 
س��كه در حدود ۲ ميليون و ۷۷0 هزار تومان داد و ستد شد. ربع سكه 
كه در ميان سكه هاي موجود متقاضي بيشتري دارد نيز در محدود يك 
ميليون و ۷00 هزار تومان قرار گرفت. هر قطعه سكه يك گرمي نيز در 
مرز 950 هزار تومان قرار گرفت. قيمت هر گرم طالي 1۸ عيار نيز در 

محدود550 هزار تومان در طالفروشي ها داد و ستد  شد.

 پيش بيني بازار امالك و مستغالت 
در سال 99 

با توجه به نزديك ش��دن ايام پاياني س��ال99 همواره يكي از سؤاالت 
پرتكرار اين است كه وضعيت بازارها سكه، مسكن و بورس چه خواهد 
ش��د. از اين رو در نظر داريم در سلسله يادداش��ت هايي به برآوردهاي 
اوليه بازاره��اي مختلف بپردازيم كه اس��اس آن ش��واهد و داده هاي 
آماري و استفاده از نظرات كارشناسان موجود است. بديهي است اين 
پيش بيني ها نسبي بوده و البد عوامل خارجي و داخلي متأثر بر هر يك از 
بازار كه به آن كمتر توجه كرده ايم، مي تواند فرض هاي اين يادداشت ها 
را تغيير دهد.  براي نخستين بازار نيز به دليل طرح سؤالي كه منجر به 
نوشتن اين مجموعه يادداشت ها شد، بازار امالك و مستغالت را انتخاب 
كرديم. همچنين الزم به ذكر است كه نگارنده براي نوشتن اين سلسله 
يادداشت در جست وجوهاي خود به پيش بيني بازارها از سوي افراد و 
كارشناسان به نامي برخورد كرد كه شايد يكي از بهترين آنها پادكست 
دكتر مرتضي ايماني راد بود و در اين نوش��تارها بسيار از نظرات ايشان 

استفاده خواهم كرد. 
    2  مسير متفاوت تجاري و مسكوني

براي پيش بيني وضعيت امالك و مستغالت بيش از هر چيز بايد نسبت 
به تفكيك امالك تجاري و مسكن اقدام كرد، هر چند كه در يك نماي 
كلي هر دو بخش به نظر نسبت به امسال كم فروغ تر خواهند بود. با اين 
حال شدت ركود و كم رقمي و افزايش قيمت در واحدهاي تجاري به 
ويژه مراكز تجاري بيشتر از گذشته خواهد بود. يعني معامالت در بخش 

تجاري به شدت افت خواهد كرد. 
مراكز تجاري به غير از اينكه متأثر از كاهش شديد تقاضاي مصرف كاالها 
هستند، به دليل رشد بي رويه س��ال هاي قبل و رشد اقتصاد ديجيتال 
و ش��رايط ويژه در نظر گرفته ش��ده براي درگاه هاي خريد اينترنتي با 
مشكالت بسيار جدي مواجه خواهند بود. تخفيف هاي دائمي واقعي و 
يا غير واقعي فروشگاه هاي اينترنتي و گراني اجناس تمايل به قدم زدن 
در فروشگاه هاي بزرگ و مال ها را بسيار محدود خواهد كرد به خصوص 
كه چشم انداز روابط خارجي ما نيز چندان روشن نيست و دسترسي به 
منابع ارزي و كاهش شديد واردات كاالهاي نهايي خارجي محرز است. 
همچنين ورود كمتر گردشگر به كش��ور، مراكز تجاري را دروضعيت 
بسيار نامناس��بي قرار خواهد داد.  همين وضعيت نيز تقريباً در حوزه 
مسكن صادق به ويژه در ش��هرهاي بزرگ صادق است، اما نه با شدت 
مراكز تجاري. يعني معامالت در بخش مسكن سال 99 به احتمال زياد 

با حفظ شرايط موجود كمتر از امسال قابل پيش بيني است. 
   قيمت مسكن چه خواهد شد؟ 

اما درباره وضعيت قيمت مس��كن، خوش��بختانه ب��راي متقاضيان و 
متأسفانه براي س��ازندگان سال بعد با نوس��ان زيادي روبه رو نخواهد 
بود. به عبارت ديگر مس��كن و به طور كلي ساختمان به دليل افزايش 
قيمت مصالح و مواد اوليه از افزايش قيمت ها متأثر خواهد شد، اما اين 
تأثير پذيري به اندازه كاالهاي مصرفي داخل سبد خانوارها يا مواد اوليه 

كارخانه ها و مصالح ساختماني نخواهد بود. 
دليل موضوع نيز از دو اصل اقتصادي نش��ئت مي گيرد. نخس��ت آنكه 
تقاضا در سال بعد با توجه به تورم حدود 30 درصدي پيش بيني شده، 
به شدت كاهش خواهد يافت و از س��وي ديگر در فضايي كه نرخ رشد 
نقدينگي با متوسط ۲۸ درصد در سال جاري به پيش مي رود و اقتصاد 
در آن غير قابل پيش بيني است و مؤلفه هاي خارجي و محدوديت هاي 
ارزي بسيار اثر گذار است. بنابراين ترجيح سرمايه گذاران بر كاالهايي 
است كه ضريب نقد شوندگي آنها باال باشد. منظور از ضريب نقدشوندگي 

سرعت تبديل كاالي خريداري شده به پول است. 
   اوضاع اجاره نشين ها چه خواهد بود؟ 

 همان طور ك��ه در باال به آن اش��اره ش��د، تفكيك ام��الك تجاري و 
مس��كن نيز در بخش اجاره و اختالف رفتاري بس��يار مشهود خواهد 
بود. جمع كردن بسياري از كس��ب و كارهاي كوچك با امالك تجاري 
استيجاري قابل تصور است و به خصوص در مراكز تجاري و مال ها اين 
اتفاق قابل رؤيت است. كما اينكه مراكز تجاري در سال جاري نيز شاهد 

تخفيفات ويژه از سوي صاحب ملك و خلوت بودن مال ها بود. 
در مقابل بايد انتظارداش��ت افزايش قيمت اجاره بها بيشتر از افزايش 
قيمت مسكن باشد. زيرا صاحبان مسكن بدون توجه به قيمت امالك به 
افزايش هزينه هاي خود و احساس تورمي كه به آنها انتقال يافته توجه 
مي كنند. در بخش ساخت مس��كن نيز با توجه به افزايش قيمت ها در 
همين چندروزه به ويژه افزايش 30 درصد قيم��ت ورق و گراني هاي 
فوالدي مي توان حدس زد كه افزايش قيمت تمام شده انگيزه آنها رانيز 
كم خواهد كرد، مگر آنكه دولت مشوق هاي جديدي براي اين موضوع و 

با توجه به حجم نقدينگي موجود در بانك ها طراحي كرد. 
بنابراين با توجه به جميع جهات احتماالً نرخ رشد در بخش مسكن به 

تعبير دكتر ايماني راد كارشناس اقتصاد در محدوده صفر خواهد بود. 
 توجه داش��ته باش��يم كه بازار مس��كن معموالً متأثر از سياست هاي 
دولتي و جذابيت هاي مقطعي در سرمايه گذاري است. بنابراين مؤلفه 
ماليات هاي متعددي كه براي مس��كن مي توان تعريف كرد، از جمله 
ماليات به معامالت مكرر، ماليات بر خانه هاي خالي همگي مي تواند در 
چنين فضايي بازار مسكن و امالك تجاري را متأثر كند همان گونه كه 
هر گونه تغيير موضع در حوزه خارجي يا حوادث منطقه اي مي تواند در 

اقتصاد و تمام بازارهاي كشور اثر گذار باشد. 

شناسايي خانه هاي خالي و دريافت ماليات 
كليد خورد 

وزير راه با راه اندازي س�امانه ملي امالك و اس�كان گفت: از امروز 
شناس�ايي خانه هاي خال�ي و درياف�ت ماليات امكان پذير ش�د. 
 محمد اسالمي بعد از رونمايي سامانه ملي امالك و اسكان كه در همايش 
مسكن ملي رخ داد، گفت: مسير و دوره قبلي راه اندازي اين سامانه درست 
نبود و به سرانجام نرسيد، اما با اصالحاتي از امروز شناسايي خانه هاي خالي 
امكان پذير ش��د. وي ادامه داد: هدف از اين اقدام جلوگيري از رفتارهاي 
سوداگرانه بازار مسكن و جلوگيري از آسيب به سرمايه در گردش توليد 
و عرضه مسكن اس��ت. بنابراين انتظار مي رود با ارس��ال اطالعات همه 
دستگاه ها، س��ازمان امور مالياتي قادر به انجام تكليف قانوني و دريافت 
ماليات از خانه هاي خالي باشد. محمد اسالمي در حاشيه همايش اقدام 
ملي مس��كن در جمع خبرنگاران گفت: طبق وعده داده شده طرح اقدام 

ملي مسكن ظرف دو سال آينده انجام مي شود. 
.......................................................................................................................

 ريزش 4 هزار و 692 واحدي
شاخص بورس تهران

ش�اخص كل ب�ورس اوراق به�ادار تهران بع�د از ركوردش�كني 
در روزه�اي گذش�ته دي�روز ب�ا كاه�ش 4 ه�زار و 692 واح�د 
روب�ه رو ش�د و ب�ه رق�م 472 ه�زار و 119 واح�د رس�يد. 
به گزارش »فارس«، به گفته كارشناس��ان، علت ريزش بازار به خاطر 
رفتار هيجاني معامله گران حقيقي در واكنش به شرايط سياسي روز و 
شروع اجراي برنامه هايي چون اف اي تي اف است. همچنين شاخص 
كل با معيار هم وزن 509 واحد افت كرده و ب��ه رقم 15۲ هزار و 1۸۷ 
واحد رس��يد. ارزش روز بازار در بورس اوراق به��ادار تهران به بيش از 
1۷1۶ تريليون تومان رس��يد. معامله گران در بورس تهران بيش از 5 
ميليارد س��هام حق تقدم و اوراق مالي در قالب ۷0۶ هزار معامله و به 

ارزش 3 هزار و ۶۸۷ ميليارد تومان داد و ستد كردند. 

دبيركارگروه تنظيم 
ب�ازار ب�ا اش�اره به     خودرو

اينكه بع�د از تحريم ه�ا ح�دود 70 درصد از 
قطعات مورد نياز خودروسازي ها داخلي سازي 
شده است، گفت: اما تقاضا براي خريد خودرو 

واقعي نيست. 
به گزارش »فارس« عب��اس قبادي با بيان اينكه 
حدود چهار يا پنج سال پيش تعداد زيادي خودرو 
در انبارهاي خودروسازان وجود داشت، گفت: با 
تس��هيالت اعطايي به مردم باعث شديم تا اين 
خودروها به مردم فروخته ش��ود، ام��ا اكنون به 
محض اينكه سايت فروش خودرو باز مي شود در 

مدت زمان كمتر از پنج دقيقه تمام خودروهاي 
شش ماه آينده خودروسازان به فروش مي رسد 
كه اين مسئله نشان مي دهد كه تقاضا در حوزه 
خودرو واقعي نيست و بايد با بازداريابي جلوي آن 
را گرفت. دبير كارگروه تنظيم بازار گفت: آنچه در 
زمينه خودرو اتفاق مي افتد، منطبق با نياز واقعي 

مصرف كنندگان در بازار نيست. 
قبادي بيان داش��ت: براي تنظيم بازار ش��ب 
عيد بي��ش از 100 ه��زار ت��ن كاال از جمله 
شكر، روغن، برنج، گوشت و مرغ به بازرگاني 
استان ها تحويل و در شبكه هاي مورد اطمينان 

توزيع شده است.

پ�س از اينك�ه اپل، 
توليد كننده آيفون     بازار

نس�بت به درآمده�اي خود به علت ش�يوع 
ويروس كرونا در چين هشدار داد، قيمت طال 
در معامالت روزگذشته به علت افزايش تقاضا، 
ب�ه باالترين رق�م دو هفته گذش�ته رس�يد. 
به گزارش »فارس« به نقل از رويترز، پس از اينكه 
اپل، توليد كننده آيفون نسبت به درآمدهاي خود 
به علت شيوع ويروس كرونا در چين هشدار داد، 
قيمت ط��ال در معامالت امروز ب��ه علت افزايش 

تقاضا، به باالترين رقم دو هفته گذشته رسيد. 
هر اونس طال در بازاره��اي جهاني با ۷۶/ 9 دالر 

افزايش 1590/۸9 دالر فروخته شد كه باالترين 
رقم از 3 فوريه به شمار مي رود. 

اپ��ل پيش بيني ه��اي خ��ود را براي س��ه ماهه 
نخس��ت به اختالل در توليداتش در چين در اثر 
ش��يوع ويروس كرونا و كاهش تقاض��ا در چين 
كاهش داده اس��ت و اين امر منجر به احس��اس 

عدم ريسك پذيري در بازار شده است. 
اين ش��ركت اعالم كرد تأسيس��ات توليدي در 
چين كه آيفون و ديگر قطعات الكترونيك توليد 
مي كردند، در حال بازگشايي هستند، اما كندتر از 
انتظار پيش مي روند. اين امر سبب شد تا ارزش 

بازارهاي بورس امريكا و آسيا كاهش يابد.

عباس قبادي:

تقاضاي خريد خودرو واقعي نيست
 افزايش 10 دالري طال در جهان 
در اثر تأثير كرونا بر شركت اپل

مهران  ابراهيميان

در حالي كه س�رمايه گذاران در ب�ازار بانك و 
سهام طي يكس�ال اخير صدها هزار ميليارد 
تومان س�ود تحصيل كرده اند و انتظار مي رود 
بخشي از اين سودها در هفته هاي پاياني سال 
به بازار هايي چون ارز و طال و س�كه ورود كند 
يا از طريق حواله ارزي از كش�ور خارج ش�ود، 
وزير اقتصاد با بيان اينكه دولت نقشي در رشد 
قيمت ارز ندارد، گفت: بايد از كوچ نقدينگي به 
سمت بازارهاي طال، ارز و كاال جلوگيري شود. 
به گزارش »ج��وان«، در جريان مب��ادالت روز 
گذش��ته بازار بورس اوراق بهادار ش��اخص كل 
۴هزارو ۶00 واحد س��قوط كرد و در مقابل بازار 
ارز و طال و سكه با جهش قيمت مواجه شد، هر 
چند مديران دولتي خروجي اجالس  fatf را 
بر بازار ارز ايران غي��ر مؤثر عنوان مي كنند، اما از 
آنجايي كه برخي از سياسيون نتيجه نپيوستن 
ب��ه fatf را منف��ي ب��راي اقتص��اد ارزيابي 
ك��رده بودند، اين عام��ل در كنار ت��ورم ۴0 الي 
50 درصدي بخش مص��رف و توليد و همچنين 
بازگشت بخشي از سودهاي دهها درصدي ناشي 
از سرمايه گذاري در بخش بانك و سهام به بازار 
ارز و طال و س��كه از جمله داليل رشد بازار هاي 

فوق عنوان مي شود. 
   تورم معيار افزايش يا اصالح قيمت 

در بازارهای مالی
 تورم ه��اي ۴0 درص��دي بخش مص��رف و 50 
درصدي بخش توليد دو فاكتوري اس��ت كه اين 
روزها ميانگين رشد 150 درصدي بازار سرمايه 
طي يكسال اخير را نيازمند اصالح معرفي مي كند، 
از سوي ديگر، از آنجايي كه بازار ارز و طال و سكه 
نيز در سال جاري تقريباً با سركوب قيمتي مواجه 
بودند اي��ن روزها اين ب��اور را در مي��ان برخي از 
تحليلگران و س��رمايه گذاران ايجاد كرده اند كه 

احتمال دارد مقصد بعدي ورود نقدينگي كالن در 
اقتصاد ايران اين بازارها باشد. 

در صحنه عمل مي بينيم كه نقدينگي در پايان 
آذرماه در محدوده ۲۲۶0هزار ميليارد تومان قرار 
گرفته است و سهم پول نيز از محدوده ۲۸5هزار 
ميلي��ارد توم��ان در اس��فند 9۷ ب��ه 3۸3هزار 
ميليارد تومان در آذر ماه س��ال 9۸ رسيده است 
و الباقي نقدينگي در حدود 1900هزار ميليارد 
تومان ش��به پول اس��ت، در اين ميان از آنجايي 
كه نرخ س��ود پرداختي بانكي از ت��ورم عمومي 
عقب ماندگي تقريبي ۲0 درصدي دارد و حساب 
س��رمايه برخي از بانك هاي خصوصي نيز منفي 
شده است و ترديدهايي نسبت به تداوم حمايت 
از بازار سرمايه بعد از انتخابات مجلس وجود دارد 
و برخي از سهامداران نيز براي سفرهاي خارجي 
خود و هزينه هاي ش��ب عيد نيز نيازمند تبديل 
س��هام خود به ريال و ارز هس��تند، پيش بيني 
مي ش��ود بخش��ي از س��ودهاي دهها درصدي 
تحصيل ش��ده از حوزه هاي بانك و بازار سرمايه 
طي يكس��ال اخير، در حال تبديل شدن به ارز، 
طال و سكه است كه از همين رو بانك مركزي نيز 
براي كنترل تقاضاهاي جديد، نرخ ارز در صرافي 
را باال برده است كه به تبع آن نيز بازار آزاد واكنش 

نشان داده است. 
هر چند برخي از كارشناس��ان شناور ش��دن 
قيمت در بازار ارز را به س��ود كش��ور ارزيابي 
مي كنند، زي��را خارج كنندگان س��رمايه ارز 
كش��ور يا قاچاقچيان كاال و ارز يا سفته بازان 
ميان مدت و بلند مدت خواستار نرخ هاي پايين 
ارز هستند، اما از آنجايي كه سرمايه گذاران در 
بازار بانك و سهام طي يكسال گذشته صدها 
هزار ميليارد تومان از اين محل تحصيل سود 
كرده اند، مقوله  تبديل بخش��ي از س��ودهاي 

تحصيل ش��ده از بخ��ش بانك و بازار س��هام 
به بازار ارز و طال و س��كه همچن��ان نگراني 
است كه در بين مسئوالن دولتي وجود دارد، 
به طوري كه وزير اقتصاد نيز به آن اش��اره اي 

داشته است. 
   تكذيب نقش دولت در گراني دالر

وزير اقتصاد ب��ا تكذيب نقش دول��ت در افزايش 
روزهاي اخير دالر و با هدف تأمين حقوق و عيدي 
كارمندان  گف��ت: افزايش قيم��ت ارز ارتباطي با 

جلسه fatf ندارد. 
فرهاد دژپسند در حاشيه جلسه هيئت نمايندگان 
اتاق بازرگاني ايران به خبرنگاران در پاسخ به اين 
سؤال كه آيا بعد از تأمين حقوق و عيدي كارمندان 
دولت، افزايش روزهاي اخير دالر متوقف مي شود، 
توضيح داد: نمي دانم چرا اين موضوع را به حقوق و 
مزاياي كاركنان دولت نسبت مي دهند، اما اگر اين 
موضع عاملي براي كاهش قيمت ارز شود، نگراني 
وجود ن��دارد. چون دولت هيچ نفع��ي از افزايش 

قيمت ارز ندارد و خواهان افزايش هم نيست. 
به گفته دژپس��ند افزايش قيم��ت ارز ارتباطي با 
جلسه در حال برگزاري fatf ندارد و موضوع 
ايران احتماالً در دس��تور كار ام��روز اين اجالس 

مطرح مي شود. 
   جلوگيري از كوچ نقدينگي

به بازار طال و ارز
وزير امور اقتصادي و داراي��ي تأكيد كرد: از كوچ 
نقدينگي ب��ه فعاليت هاي اختالل زا و نوس��انات 
غير منطقي و غير اصول��ي در بازارهاي ارز، طال و 

كاال بايد جلوگيري كنيم. 
فره��اد دژپس��ند، درب��اره درآمده��اي مالياتي 
پيش بيني ش��ده در اليحه بودجه س��ال 1399  
تأكيد كرد كه رويكرد دولت و به خصوص وزارت 
اقتصاد اين نيست كه كاهش درآمدهاي نفتي و 

تأمين مالي خزانه از طريق فشار بر بخش خصوصي 
خوش حس��اب، منضبط، و شناسنامه دار جبران 
شود؛ بلكه افزايش درآمدهاي مالياتي را از طريق 
تعريف پايه هاي جديد مالياتي، جلوگيري از فرار 
مالياتي و ساماندهي معافيت هاي مالياتي در حال 

پيگيري هستيم. 
   همتي: بانك ها در خدمت توليد هستند

از سوي ديگر، در شرايطي كه در دوران رئيس كل 
كنوني بانك مركزي تقريب��اً ۷00 الي ۸00 هزار 
ميليارد تومان بر حجم نقدينگي كل كشور افزوده،  
حساب سرمايه سيستم بانكي نيز منفي ۴۲هزار 
ميليارد تومان شده است حجم بدهي هاي دولت 
و شركت هاي دولتي به سيستم بانكي به محدوده 
3۸0 هزار ميلي��ارد تومان جهش داشته اس��ت، 
حساب سرمايه بانك هاي غير دولتي و مؤسسات 
اعتباري غير بانكي نيز در حدود 5۲هزار ميليارد 
تومان منفي شده است، عاقبت مطالبات معوق در 
بانك ها نامشخص است، به كارگيري تسهيالت 
صدها هزار ميلي��ارد توم��ان پرداختي به بخش 
دولت و بخ��ش غير دولت��ي در بخ��ش توليد با 
ش��ائبه هايي همراه اس��ت و باالخره اين اعتقاد 
وجود دارد كه بخش��ي ازمنابع بانكي در خدمت 
حوزه هاي غير مولد اس��ت و خل��ق نقدينگي در 
شرايطي كه رشد اقتصادي در حدود صفر درصد 
مي باشد، سرقت از ارزش پول هاي موجود ارزيابي 
مي ش��ود، رئيس كل بانك مركزي بانك ها را در 

خدمت توليد معرفي كرد. 
رئيس بانك مركزي ضمن اش��اره به اثر تصميم 
اجالس fatf بر بازار ارز و شكسته شدن خط 
مقاومت 1۴ هزار توماني دالر، نرخ تورم سال آينده  

را پيش بيني كرد. 
عبدالناصر همتي در حاش��يه ششمين همايش 
ساالنه اقتصاد مقاومتي با موضوع نظام بانكي در 
خدمت توليد در خصوص برنام��ه بانك مركزي 
براي مديريت نوسانات اخير ارز گفت: اين نوسانات 

ادامه دار نخواهد بود. 
اين مقام مس��ئول عنوان كرد: هر اتفاقي درباره 
fatf بيفتد به دليل انجام 90 درصد معامالت 
از مسيرهاي تحريم  ناپذير نمي تواند اثري در بازار 

ارز و روابط تجاري داشته باشد.  
   پيش بيني كاهش تورم

وي درباره برنامه بانك مركزي براي جلوگيري از 
اثر افزايش نقدينگي بر تورم گفت: رشد نقدينگي 
در 50 سال گذش��ته ۲5 درصد بوده است، البته 
اين خوب نيس��ت ولي تالش مي كنيم رشد آن 
را مديري��ت كنيم. ضم��ن اينك��ه نقدينگي در 
مجموع 3 درصد نس��بت به ميانگين 50 س��اله 
رش��د داشته اس��ت. بانك مركزي چند ميليارد 
دالر ارز خريده و به دلي��ل خريد اين ارزها كمي 
رشد نقدينگي از ميانگين 50 سال گذشته باالتر 

رفته است. 
   دس�تور امروز عزل برخي رؤساي شعب 

متخلف
وي همچنين از دس��تور عزل برخي رؤس��اي 
ش��عب متخلف خبر داد و گفت: با وجود ابالغ 
پيگيري مب��دأ پول هاي انتقال��ي بيش از يك 
ميليارد تومان برخي رؤس��اي ش��عب تخلف 
مي كنن��د كه ام��روز از طريق مدي��ران عامل 

بانك ها عزل مي شوند.

 هادي غالمحسيني 
  گزارش   يك
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