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زنگنه:
 بنده ستاره خليج فارس را 

اصالح كردم!
وزير نف�ت گفت: يكي از طرح هاي�ي كه بايد به عن�وان يك نمونه 
اغتشاش�ات مديريت�ي در دانش�گاه ها تدري�س ش�ود، ط�رح 
پااليشگاه ستاره خليج فارس است كه تحويل دولت يازدهم شد. 
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از وزارت نفت، بيژن زنگنه صبح روز 
گذشته در مراسم بهره برداري رس��مي از طرح هاي ملي انتقال، توزيع 
و ذخيره س��ازي فرآورده هاي نفتي گفت: يكي از طرح هايي كه بايد به 
عنوان يك نمونه اغتشاشات مديريتي در دانشگاه ها تدريس شود، طرح 
پااليشگاه ستاره خليج فارس اس��ت كه تحويل دولت يازدهم شد. وي 
افزود: بنده بدتر از طرح ستاره خليج فارس در عمرم نديدم، زيرا اين طرح 
تا حدي مغشوش بود كه فقط به درد تدريس در دانشگاه ها مي خورد 
كه مبادا اين كار دوباره تكرار ش��ود. وزير نفت ادامه داد: در اين پروژه 
خط لوله، مخازن، آبگير، ساختمان هاي صنعتي و غيرصنعتي ساخته 
شده بودند، ولي واحد فرآيندي ۴۰ درصد پيشرفت داشت. بنده ساعت ها 

وقت مستقيم گذاشتم كه طرح ستاره خليج فارس را اصالح كنم. 
    پااليشگاه ستاره خليج فارس با همت همه

به سرانجام رسيد
وي تصريح كرد: اين طرح نه تنها پيشرفتي نداشت بلكه در يك وضعيت 
مغشوش بود. آري مهندس خوب هميشه به كار مي آيد، اما اين مديريت 
خوب است كه در نهايت طرح را به سرانجام مي رساند. زنگنه ادامه داد: 
توسعه در كشور با انديشه مدبرانه و مديرانه شكل مي گيرد. البته بازوي 
توانا هم مهم اس��ت اما در نهايت فكر و تدبير مديران است كه كار را به 
نتيجه مي رس��اند و در انتخابات هم كس��ي نبايد تك خوري كند زيرا 

پااليشگاه ستاره خليج فارس با همت همه مديران انجام شده است. 
 ........................................................................................................................

سقوط ۳۱  درصدي تأسيس واحدهاي 
صنعتي جديد در دولت روحاني

در دولت روحاني به طور متوس�ط هر س�ال ۱8ه�زارو888 جواز 
تأسيس واحدهاي صنعتي جديد يا توس�عه صنايع موجود صادر 
شده كه نسبت به دولت هاي نهم و دهم ۳۱ درصد كاهش يافته است. 
به گزارش »نود اقتصادي« در هشت س��ال دول��ت احمدي نژاد به طور 
متوسط هر سال ۲۷هزارو۴۰8 مجوز تأسيس واحدهاي صنعتي صادر 
شده بود. در مجموع در هشت سال دولت هاي نهم و دهم بيش از ۲۱۹ هزار 
مجوز تأسيس واحد صنعتي جديد صادر شد در حالي كه در هفت سال 
دولت روحاني ۱۳۲هزار مجوز صادر ش��ده اس��ت. بر اساس آمار وزارت 
صنعت، در دولت روحاني به طور متوس��ط هر سال ۱8هزارو888 جواز 
تأسيس واحدهاي صنعتي جديد يا توسعه صنايع موجود صادر شده كه 

نسبت به دولت هاي نهم و دهم ۳۱ درصد كاهش يافته است. 
........................................................................................................................

 كشف ۱۰۰۰ تن آجيل و خشكبار قاچاق 
در ۹ ماهه امسال

س�خنگوي س�تاد مرك�زي مب�ارزه ب�ا قاچ�اق كاال و ارز درباره 
برخ�ورد اين س�تاد ب�ا قاچ�اق محص�والت آجيلي گف�ت: تميز 
دادن دو محص�ول داخل�ي و واردات�ي ب�راي بازرس�ان س�تاد 
مش�كل اس�ت. در ۹ ماهه نخس�ت امس�ال ه�زار تن كش�فيات 
آجي�ل و خش�كبار مع�ادل ۶۰۰ ميلي�ارد ري�ال داش�ته ايم. 
محس��ن صفدري در برنامه گفت وگوي ويژه خبري ش��بكه دو سيما 
اظهار داش��ت: واردات دانه آفتابگردان روغني از سال ها پيش ممنوع 
بوده اس��ت و از تير امس��ال نيز واردات تخمه آفتابگ��ردان آجيلي به 
صورت مطلق ممنوع اعالم ش��د. آنچه اكنون به عنوان واردات تخمه 
آفتابگردان آجيلي در بازار وجود دارد ب��ه احتمال زياد محموله هايي 
است كه در گمرك بوده، زيرا ثبت سفارش تخمه آجيلي از دي سال 
گذشته تا تير امسال ممنوع نبوده است. صفدري افزود: تخصيص ارز 
دولتي يا ترجيحي ب��ه واردات تخمه آفتابگردان را ب��ه طور كامل رد 
مي كنيم و حقوق ورودي تخمه آفتابگردان آجيلي 55 درصد بوده كه 
از تير امسال ممنوع شده است. وي با بيان اينكه اولويت كااليي تخمه 
آفتابگردان در رده ۲5 اس��ت و بانك مركزي فقط به كاال هايي كه در 
رده يك باشند ارز دولتي اختصاص مي دهد، گفت: از سال ۹۷ هيچ ارز 
۴ هزار و ۲۰۰ توماني به واردات اين محصول اختصاص داده نشده است. 
يكي از داليل كاهش مصرف تخمه داخلي شيوع بيماري كرونا و كاهش 

محصوالت فله اي است. 
وي گفت: اينكه كارخانجات بسته بندي آجيل و خشكبار از محصوالت 
وارداتي اس��تفاده مي كنند كيفي��ت اين محصوالت اس��ت، زيرا آنها 

مي گويند، محصوالت داخلي مشخصات فني مورد نظر ما را ندارد. 
چنگيز اسفندياري، مديركل دفتر صنايع تبديلي و غذايي وزارت جهاد 
كشاورزي نيز با بيان اينكه ميزان صادرات خشكبار كشور 5۰۰ هزار تن 
معادل ۱/8ميليارد دالر در سال است، گفت: واردات تخمه آفتابگردان 
تا سال۹6 ، ۴۴۰ هزار تن و در س��ال ۹۷، ۳۷هزار تن بود و در ۱۰ماهه 

نخست امسال نيز ۲۷ هزار تن تخمه آفتابگردان وارد شده است. 
وي افزود: حدود هزار واحد بسته بندي و توليد آجيل با ظرفيت 
۱/۲ميليون تن در كشور وجود دارد، در حالي كه توليد داخلي 
۷۰ هزار تن و نياز كش��ور در اين زمينه ۲۰۰ هزار تن است. ثبت 
س��فارش واردات تخمه آفتابگردان در امس��ال مربوط به سال 
گذش��ته اس��ت. وي افزود: اكنون توليد تخم��ه آفتابگردان در 
كشور ۷5 هزار تن است كه در شهرستان خوي ۳6 هزار تن توليد 
مي شود و به واردات ۱۲۰ هزار تن تخمه نياز است. اسفندياري 
گفت: با ممنوعيت واردات بادام هندي مخالف هس��تيم و بايد 
براي واردات آن به دليل توليد نشدن اين محصول در داخل ساز 
و كاري ايجاد شود تا از قاچاق اين محصول به كشور جلوگيري 
شود. حميدرضا دهقاني نيا، سخنگوي س��تاد مركزي مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز نيز گفت: زماني كه در داخل نياز براي محصولي 
وج��ود دارد و م��ا واردات آن را ممنوع مي كني��م زمينه قاچاق 
آن محصول ايجاد مي ش��ود. س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با 
ممنوعيت واردات بادام هندي مخالف اس��ت. دهقاني نيا گفت: 
در ۹ ماهه نخس��ت امسال هزار تن كش��فيات آجيل و خشكبار 
معادل 6۰۰ ميليارد ريال داشته ايم. در برخي موارد بروز قاچاق 
به دليل سياستگذاري نادرست در زمينه واردات و ممنوع كردن 
آن محصول اس��ت.  عليرضا ارزاني ممقاني، رئيس اتحاديه كشوري 
آجيل و خشكبار نيز گفت: مشكالتي كه براي توليد كنندگان محصوالت 
آجيلي به ويژه بادام زميني و تخمه آفتابگردان ايجاد شده است به دليل 
اختصاص ارز يارانه اي به وارد كنندگان اين محصوالت است كه قدرت 

رقابت را از توليد كنندگان داخلي گرفته است. 
وي افزود: در مواقع��ي براي واردات تخم��ه آفتابگ��ردان ارز ۴ هزار و 
۲۰۰ توماني اختصاص داده ايم كه اس��ناد و مدارك آن وجود دارد. در 
حالي كه ظرفيت بسيار خوبي براي توليد بادام زميني در كشور وجود 
دارد، اما ۹۰ درصد بادام زميني مصرفي كش��ور به دليل تعرفه پايين و 

اختصاص ارز دولتي از چين و اوكراين وارد مي شد. 
وي افزود: در بسياري از مراكز توليد تخمه آفتابگردان كشور به دليل 
نبود توان رقابت با واردات ديگر آفتابگردان كشت نمي شود. مسئوالن 
گمرك در مصاحبه ها اعالم كرده اند حتي يك گرم تخمه آفتابگردان 

وارد نشده است، در حالي كه 5۰۰ تن و هزار تن وارد مي شود. 
ارزاني ممقاني گفت: اكنون ثبت س��فارش واردات تخمه آفتابگردان 
براي هر يورو، ۲ هزار و 5۰۰ تومان در بازار فروخته مي شود. تخمه هاي 
بومي روي دست كشاورزان مانده است، اما كارخانجات بسته بندي از 

تخمه هاي وارداتي استفاده مي كنند.

رئيس سازمان توسعه تجارت: 

تجارت از ريل خود خارج شده است

در ۱۰ ماه امس�ال صادرات كش�ور نسبت به 
مدت مشابه سال گذش�ته ۲۰ درصد كاهش 
داش�ته اس�ت كه بخش�ي از آن مرب�وط به 
ش�رايط كروناي�ي، كاهش تقاض�اي جهاني 
و تقاضاي كش�ورهاي همس�ايه مي ش�ود.

از دي ماه س��ال ۹۷ تاكنون جدل دولت و بخش 
خصوصي درباره بازگش��ت ارزه��اي صادراتي 
ادام��ه دارد . از اع��الم ضرب االجل ه��اي دوماه 
به صادركنندگان ب��راي تحوي��ل ارز گرفته تا 
بازداش��ت ۷۰ نفر از صادركنندگان بازداش��تي 
كارتن خواب، تصويب قوانين يك شبه و دست و 
پا گير همگي از موارد اختالفي صادركنندگان با 

بانك مركزي است. 
اواسط پاييز با به صدا درآمدن زنگ خطر كاهش 
صادرات در س��ال جاري بانك مركزي راه هاي 
جديدي براي انتق��ال ارز حاص��ل از صادرات 
طراحي و اعالم كرد تأمين ارز از طريق سامانه 
نيما مانند گذش��ته ادامه دارد و صادركنندگان 
همچن��ان مي توانن��د ارز خ��ود را در اختي��ار 
واردكنندگان قراردهن��د، همچنين با نظارت 
وزارت صمت، صادركنندگان مي توانند واردات 
در قبال صادرات را انجام دهن��د و از طريق ارز 
اش��خاص واردات انج��ام دهند، ول��ي آنها بايد 
موظف باش��ند گردش ريالي و ن��رخ ارز مبادله 
ش��ده را در س��امانه تجارت به ص��ورت برخط 

به بان��ك مركزي اطالع دهند و ب��ه اين ترتيب 
واردات به ازاي صادرات به كمك صادركنندگان 
آمد و فش��ارهاي بانك مرك��زي اندكي كاهش 
يافت. براساس آمار ۷۰ درصد واردات كاالهاي 
اساسي و مورد نياز كشور با ارز حاصل از صادرات 
غيرنفتي انجام شده است با اين حال نگاه ها به 

صادركنندگان خوشبينانه نيست. 
روز گذشته در مراس��م تقدير از صادركنندگان 
نمونه اس��تان تهران، اعضاي اتاق ايران و تجار 
از قوانين دس��ت و پاگي��ر گله كردن��د و براي 
افزايش صادرات دس��ت به دامن دولت شدند. 
در اين مراس��م رئيس س��ازمان توسعه تجارت 
۹۰ درصد كااله��اي واردات��ي را م��واد اوليه و 
كاالهاي واسطه اي دانست و گفت: با وجود همه 
مشكالتي كه از س��ال ۹۷ وجود داشت و اغلب 
مشكالت هم از سال ۹۷ به اين سمت اوج گرفت، 
اما در س��ال گذش��ته بيش از ۴۱ ميليارد دالر 
صادرات غيرنفتي داشتيم كه حداقل 5۰ درصد 
آن توسط بخش خصوصي انجام شد. همچنين 
از ۲۲ فروردين ۹۷ تا پايان آذر سال جاري ميزان 
صادرات كشور حدود 6۳ ميليارد يورو بوده است 
كه از اين مقدار حدود ۴۰ ميليارد يورو ارز حاصل 
از صادرات برگشته است و حدود 5۰ درصد آن 
مربوط به اس��تان تهران بوده است و به عبارتي 
بيش از ۲۰ ميليارد يورو از بازگش��ت ارز حاصل 

از صادرات طي مدت مذكور مربوط به اس��تان 
تهران بوده است. 

حميد زادبوم تأكيد ك��رد: معتقدم كه هر گونه 
مقررات زائد ب��ر تجارت مانند تعه��د ارزي كه 
طبيعتاً انحراف تجارت است، موجب شده بخش 
تجارت در مقايس��ه با تجارت بين الملل از ريل 
خود خارج ش��ود؛ اما به هر حال شرايط خاص 
كشور از سال ۹۷ باعث شد كه اين مقررات برقرار 
باشد كه ما در حال همكاري با اتاق هاي بازرگاني، 
اصناف و تعاون براي حل مشكل صادركنندگان 

در زمينه رفع تعهد ارزي هستيم. وي ادامه داد: 
البته در ۱۰ ماه امس��ال صادرات كشور نسبت 
به مدت مشابه س��ال گذشته ۲۰ درصد كاهش 
داشته است كه بخش��ي از آن مربوط به شرايط 
كرونايي، كاه��ش تقاضاي جهان��ي و تقاضاي 

كشورهاي همسايه مي شود. 
   تراز تجاري در سال هاي ۹8 و ۹۹ منفي 

شد 
همچنين رئي��س اتاق بازرگاني ته��ران با بيان 
اينكه دس��تگاه هاي مختلف در موضوع تجارت 
كشور دخالت مي كنند، گفت: توليد ما با ظرفيت 
كامل كار نمي كند، زيرا بازار صادراتي به اندازه 

كافي نداريم. 
مس��عود خوانس��اري در مراس��م تقدي��ر از 
صادركنندگان نمونه استان تهران اظهار داشت: 
از س��ال ۹۷ و به خصوص از نيمه دوم س��ال ۹۷ 
و س��ال هاي ۹8 و ۹۹ صادرات نه تنها در رشد 
كشور نقشي ايفا نكرده است، بلكه نقش منفي 
داشته است. تراز تجاري در سال هاي ۹8 و ۹۹ 
منفي بوده و بر اين اس��اس ميزان واردات طي 
دو سال از ميزان صادرات بيشتر بوده است؛ در 
واقع بخشنامه ها و تصميمات متعدد، متناقض 
و غيركارشناس��ي بر وضعي��ت تجارت كش��ور 
بسيار تأثيرگذار بوده و با وجود اين بخشنامه ها 

صادركنندگان قادر به برنامه ريزي نيستند. 
رئيس اتاق بازرگاني تهران در ادامه با اش��اره به 
روند تغييرات نرخ ارز گفت: در سال ۹۹ اگرچه 
قيم��ت ارز تقريباً دو برابر و ارزش ريال كش��ور 
صددرصد كاهش يافت، اما با اين وجود صادرات 
ما كاهشي شد كه اين مسئله نشان مي دهد ما 
از اين شرايط استثنايي كاهش ارزش پولي ملي 
نتوانستيم به خوبي استفاده كنيم و لذا صادرات 
متناسب با كاهش ارزش پول ملي افزايش نيافت 
كه عمده علت آن نيز تنگ نظري هاي حاكم بر 
سياست اقتصادي كش��ور و وجود متولي هاي 

متعدد بود. 
خوانس��اري اف��زود: ح��وزه تجارت در كش��ور 
چالش ه��اي زي��ادي دارد كه اولي��ن چالش، 
برون گرايي و نداشتن جايگاه معنادار در فضاي 
بين المللي است، زيرا در مورد اقتصاد نمي توان 
جزيره اي عمل كرد. از س��ويي ديگ��ر با توجه 
به امكانات كش��ور مي توان به اقصي نقاط دنيا 
صادرات داشت كه از اين رو ديپلماسي خارجي 

كشور بايد روي اين مسئله كار كند. 
خوانساري افزود: تا س��ال ۹۷ مشكل صادرات 
كمتر بود، اما از سال ۹۷ به بعد صادرات هم دچار 
اشكال شد و اگر به جاي برخورد تنبيه با صادرات 
با آن تش��ويقي برخ��ورد مي كردي��م، حداقل 
صادرات ما با كاهش ارزش ريالي مي توانست به 
دوبرابر افزايش يابد و صادرات ظرف سه سال به 

باالتر از ۱۰۰ ميليارد دالر مي رسيد.

 دولت روحاني ركورددار 
كمترين ساخت مسكن در ۱۸ سال اخير

مس�كن  س�اخت  در  روحان�ي  دول�ت  كارنام�ه  بررس�ي 
در  دول�ت  كم كارتري�ن  فعل�ي  دول�ت  مي ده�د  نش�ان 
ح�وزه س�اخت مس�كن از س�ال ۱۳8۰ تاكن�ون ب�وده اس�ت.

به گزارش »ن��ود اقتصادي« براس��اس داده ه��اي مركز آم��ار ايران، 
بررسي تعداد واحدهاي مسكوني درج شده در پروانه هاي ساختماني 
صادرشده جهت احداث ساختمان هاي مسكوني نشان مي دهد تعداد 
ساخت وساز جديد در دولت روحاني از حدود 5۹۳ هزار واحد در پايان 
سال ۹۲ به ۳۳6 هزار واحد در پايان سال ۱۳۹8 رسيده است. همچنين 
تعداد ساخت وس��ازهاي جديد در دولت روحاني طي سال هاي ۹۳ تا 
۹۷ به طورميانگين س��االنه حدود ۲۷۳ هزار واحد بوده اس��ت. بررسي 
كارنامه دولت روحاني در ساخت مسكن نش��ان مي دهد دولت فعلي 
كم كارترين دولت در حوزه س��اخت مس��كن از س��ال ۱۳8۰ تاكنون 
بوده اس��ت، به طوريكه در دولت نهم و دهم در برخي سال هاي تعداد 
ساخت وسازهاي جديد حتي دو برابر دوره دولت روحاني نيز بوده است. 
قابل ذكر است براساس برآوردهاي مختلف ايران ساالنه نيازمند ساخت 
5۰۰ تا 55۰ هزار واحد مسكوني جديد است، با اين حال با آمدن عباس 
آخوندي به وزارت راه و شهرسازي اين وضعيت كاماًل وارونه شده و طي 
دوره دولت روحاني ساخت وسازهاي جديد از ساالنه ۲5۰ تا ۳۰۰ هزار 

واحد فراتر نرفته است. 
........................................................................................................................

 سرقت ماهانه هزار پرايد در تهران 
به خاطر قفل بی كيفيت

اس�تاندار ته�ران با اش�اره ب�ه س�رقت ماهان�ه هزارخ�ودروی 
پراي�د در ته�ران بزرگ گف�ت: اگر نگاه�ي به تولي�د محصوالت 
خودروي�ي تولي�د داخل�ي داش�ته باش�يم، مي بيني�م چ�ون 
زمين�ه رقاب�ت وج�ود ن�دارد در نتيج�ه هي�چ بهب�ود كيفيتي 
را در زمين�ه تولي�د خ�ودرو در س�ال هاي اخي�ر نداش�ته ايم. 
انوشيروان محسني بند پي گفت: كساني كه در بخش خصوصي فعاليت 
مي كنند قطعاً در يك رقابت س��الم و در يك زمينه ص��دور توليدات و 
فناوري مي توان به ارتقاي كيفيت محصوالت دست يافت، اگر نگاهي 
به توليد محصوالت خودرويي داخلي داشته باشيم، مي بينيم كه چون 
زمينه رقابت وجود نداش��ته در نتيجه هيچ ارتق��ای كيفيتي در زمينه 
توليد خودرو در س��ال ۹۹ نس��بت به ۹8 و همچنين ۹8 نسبت به ۹۷ 
شاهد نبوده ايم. وي در رابطه با س��وئيچ خودروي پرايد گفت: براساس 
آماري كه از سرقت پرايد ارائه شده است در هر ماه هزار خودروي پرايد 
در تهران بزرگ سرقت مي شود، بنابراين از آنجا كه رقابت وجود ندارد و 
تصميم گرفته ايم كه واردات خودرو ممنوع باشد در نتيجه خروجي توليد 

محصوالتي كه در رقابت سالم توليد نشده اند، اين است. 
........................................................................................................................

بورس ۸۱۰۰ واحد افت كرد
ش�اخص كل ب�ورس در پاي�ان معام�ات روز دوش�نبه ب�ا اف�ت 

8هزارو۱۱۳ واحدي روبه رو شد. 
به گزارش مهر، ش��اخص كل بورس در پايان معام��الت ديروز با افت 
8هزارو۱۱۳ واحدي به يك ميليون و ۲۱۴ هزار و و5۰۰ واحد رس��يد. 
همچنين شاخص كل هم وزن نيز با افت هزارو۷5 واحدي به ۴۳6 هزار 

و ۹6 واحد رسيد. 
........................................................................................................................

تكذيب واقعيت از زبان دبير ستاد تنظيم بازار 
دبير س�تاد تنظيم بازار توزيع روغن با كارت ملي را تكذيب كرد. 
اين درحالي است كه اگر قبادي سري به محله هاي مركز و جنوب 
ش�هر مي زد و صف هاي خريد روغن را مي ديد؛ اينطور با قاطعيت 
موضوعي راكه هفته هاست مردم با آن سروكار دارند رد نمي كرد. 
متأسفانه مديران و مسئوالن دولتي از وضعيت اقتصادي ساكنان مركز 
و جنوب پايتخت و حتي ساير استان ها و شهرستان ها بي اطالع هستند 
و براي فرار از مسئوليت خود هر خبري را تكذيب مي كنند. ماه هاست 
كه مغازه ها و عرضه كنندگان مواد غذايي و سوپر هاي موجود در مركز 
و جنوب پايتخت، به صورت هفتگي روغن توزيع مي كنند و در روزهاي 
اخير كه عرضه كاهش يافته، فروش روغن فقط با ارائه كد ملي يا كارت 
ملي امكانپذير است. اينكه دبير ستاد تنظيم بازار خبر توزيع روغن با 
كارت ملي را تكذيب مي كند، حكايت از بي خبري وي دارد. ستاد تنظيم 
بازاري كه در نيمه دوم امسال در افزايش قيمت مواد غذايي و مصرفي 
مردم اعم از مرغ، گوش��ت، تخم مرغ، روغن و انواع كنسرو ركورد زده، 

همچنان از حال و روز بازار و عدم توازن عرضه و تقاضا بي خبر است. 
عباس قبادي در حاشيه جلسه ستاد تنظيم بازار با افتخار از ادامه توزيع 
رانت ارز دولتي خبر می دهد و مي گويد: بانك مركزي همكاري خوبي براي 
تخصيص ارز مورد نياز واردات كاالهاي اساس��ي داشته به طوري كه ارز 
مورد نياز واردات كاالهاي اساسي در شش ماهه اول سال آينده تخصيص 
داده شده اس��ت. دبير كارگروه س��تاد تنظيم بازارمي افزايد: طي دو ماه 
اخير، ۴ميليون تن كاالهاي اساس��ي از بنادر كشور تخليه شده و حدود 
همين ميزان نيز موجودي كاالهاي اساسي در بنادر است كه اين ميزان 
منهاي كاالهاي در حال ورود و موجود در كشتي هاست. قبادي همچنين 
ارزاني مرغ و تخم مرغ را در روزهاي آتي به مردم وعده داد و بدون اشاره 
به افزايش قيمت مرغ به ۳5 هزار تومان و تخم مرغ به هزارو5۰۰ تومان 
از ثبات قيمت ها در آينده اي نزديك خبر مي دهد و مي گويد: عدم تعادل 

بازار مرغ ناشي از وقفه يك هفته در عرضه بود. 
........................................................................................................................

 نشست ايران و كره جنوبي
در خصوص منابع ارزي ايران

رئيس كل بانك مركزي و س�فير كره جنوبي در ايران در جلسه اي كه 
به درخواست سفارت كره جنوبي برگزار شد، در خصوص نحوه جابه جايي 
و مصرف بخش�ي از منابع بانكي ايران در كره جنوب�ي توافق كردند. 
مذاكرات ايران با كره جنوبي براي آزادسازي پول هاي بلوكه شده بانك 
مركزي، در ماه هاي اخير به دفعات انجام شده و در سفر هيئت كره اي به 
ايران نيز اين موضوع دستور كار اصلي جلسات بانك مركزي بوده است. 
آن طور كه قباًل همتي اعالم كرده بود ميزان پول هاي بانك مركزي در 
كره جنوبي ۷ ميليارد دالر است و بايد ديد كه آيا سرانجام كره جنوبي 
نسبت به آزادس��ازي منابع ارزي ايران اقدام خواهد كرد يا خير! پيش 
از اين و در جلس��ه با بانك مركزي، مقامات كره اي به همتي پيشنهاد 
داده بودند كه به جاي آزادس��ازي منابع ارزي بلوكه شده در اين كشور، 
آمبوالنس و كيت تشخيص كرونا در اختيار ايران قرار دهند، ولي اين 

پيشنهاد با مخالفت جدي ايران همراه شده بود. 
به گزارش تسنيم، در جلسه رئيس كل بانك مركزي و سفير كره جنوبي 
در ايران، توافقات الزم در خصوص انتقال مناب��ع به مقاصد مورد نظر 
انجام و تصميمات بانك مركزي در خصوص حجم منابع مورد انتقال و 
بانك هاي مقصد به طرف كره اي اعالم شد. سفير كره جنوبي در ايران 
اعالم كرد: كش��ورش آماده انجام تمامي اقدامات الزم براي استفاده از 
تمامي منابع بانكي ايران در كره جنوبي اس��ت و در اين خصوص هيچ 
سقف و محدوديتي وجود ندارد. طبق اعالم روابط عمومي بانك مركزي، 
عبدالناصر همتي رئيس كل بانك مركزي نيز ضمن استقبال از تغيير 
رويكرد كره جنوبي گفت: اگرچه جمهوري اسالمي ايران از تغيير رويكرد 
كشورها و افزايش همكاري ها استقبال مي كند، اما پيگيري هاي حقوقي 
اين بانك به منظور مطالبه خس��ارات ناشي از عدم همكاري بانك هاي 
كره اي در س��ال هاي اخير به قوت خود باقي خواهد بود و طرف كره اي 

بايد تالش زيادي انجام دهد تا اين سابقه منفي از بين برود.

افت روزانه بازار س�رمايه و همچنين رش�د 
تورم موجب شده برخي از سرمايه گذاران با 
خروج از بازار بانك و سهام به بازارهاي موازي 
چون رمز ارز، ارز، طا و س�كه روي آوردند. 
خ�روج نقدينگ�ي از ب�ازار س�رمايه بيانگر 
نا اميدي س�هامداران از بهبود وضعيت بازار 
س�رمايه در دولت كنوني است، اين نااميدي 
مي تواند تأمين بودجه سال ۱4۰۰ را با مشكل 
اساس�ي روبه رو كن�د، زيرا در بودجه س�ال 
آتي مقرر ش�ده دهها هزار ميليارد تومان از 
محل انتشار اوراق بدهي در بازار تأمين شود. 
روند حركتي بازار س��رمايه در دو س��ال اخير 
برخ��ي از س��هامداران حقيقي و حقوق��ي را با 
س��ودهاي كالن و برخي ديگر را ب��ا زيان هاي 
كمر ش��كن روبه رو كرد، هر چن��د در اين بين 
ريسك س��رمايه گذاري در بازار سرمايه متوجه 
سرمايه گذار است، اما نقش رگالتور بازار سرمايه 
در تنظيم صحيح بازار به ش��كلي كه نرخ سهام 
با ارزش ذاتي تناس��بي داشته باشد امروز محل 

توجه بيش از 5۰  ميليون سهامدار است. 
س��هامداراني كه به دليل زيان مك��رر از بهبود 
وضعيت بازار س��رمايه در دولت كنوني نااميد 
شده اند در آستانه اتمام سال و رشد ريسك هاي 
بين المللي و خس��تگي از رفتارهاي مديريتي 
دولت از بازار سرمايه خارج و به بازارهاي موازي 
روي آورده اند. البته تعديل نرخ دالر ، طال و سكه 
فرصتي ايجاد كرد تا سرمايه گذاران به اين بازار 
ورود كنن��د به ويژه اينكه افزايش تورم نش��ان 
مي دهد كه بانك نيز محل چندان مناسبي براي 
سرمايه گذاري نيس��ت، از اين رو شاهد تبديل 
ش��به پول به پول و س��پس ورود ب��ه بازارهاي 

موازي هستيم. 
گفتن��ي اس��ت حج��م نقدينگ��ي ب��ه م��رز 
۳هزارو۲۰۰هزار ميليارد تومان رسيده است و 
حجم پول از رقم فوق به مرز ۷۰۰ هزار ميليارد 
تومان رسيده اس��ت. با توجه به رشد نرخ تورم 
كل در بهمن ماه به محدوده ۳۲درصد و فاصله 
معني دار آن با نرخ سود بانكي حدود ۱5الي ۲۰ 
درصد به نظر مي رسد روند تبديل سپرده هاي 

بانكي بلند م��دت به پ��ول و ورود نقدينگي به 
بازارهايي چ��ون رم��ز ارز، ارز، طال، س��كه يا 
زمين و س��اختمان رويدادي طبيعي باش��د، 
به ويژه آنكه تكرار كاهش س��رمايه گذاري در 
اقتصاد ايران، خروج س��رمايه، نرخ رشد منفي 
اقتصاد و بودجه ري��زي غير عمليات��ي با تكيه 
بيش از 5۰۰ هزار ميليارد تومان به اس��تقراض 
و سرمايه فروش��ي در س��ال ۱۴۰۰و همچنين 
تشديد ناترازي ترازنامه هاي نظام بانكي موانع 
رش��د تورم در اقتصاد را از ميان برداشته است، 
از اين رو به نظر مي رس��د سپرده گذاران بانكي 
نيز همچون س��هامداران به دنبال فرصت هاي 
ديگر براي سرمايه گذاري هستند. روز گذشته 
ش��اخص كل بازار بورس تهران ب��ا افت 8هزار 
واحدي در محدوده يك ميلي��ون و ۲۰۰ واحد 

قرار گرفت. 
 ارزش مبادالت بورس ته��ران حدود ۲/5هزار 
ميليارد تومان و ارزش مب��ادالت فرابورس نيز 
حدود ۱۲ هزار ميلي��ارد تومان ب��ود كه عمده 
مبادالت ب��ازار فرابورس ب��ه اوراق بدهي گويا 

اختصاص داشت. 
واقعي��ت آن اس��ت ك��ه از مرداد س��ال جاري 

كه ش��اخص صعودي بازار س��ر ناس��ازگاري با 
سهامداران تازه وارد گذاشت تا به امروز، بخش 
زيادي از سرمايه هاي مردمي كه بدون بررسي 
وارد بازار شده اند، از بين رفته و اكنون آمارهاي 
مجلس كه به تازگي صحبت از تحقيق و تفحص 
از بورس را به راه انداخته است نيز نشان مي دهد 
كه هزاران ميليارد تومان از سرمايه هاي مردم در 

اين بازار ذوب شده است. 
آنگونه كه موس��وي الرگاني به عنوان طراح 
تحقيق و تفحص از سازمان بورس اعالم كرده 
است، سرمايه هاي مردم در بازار سرمايه از 
بين رفته و به گفته او، تنها در يك مورد يك 
شركت كاغذي با سرمايه ۲۰۰ ميليارد توماني 
طي سه ماه، تمام فرايند پذيرش در بورس را 
انجام داده و ب��ا رق��م ۳هزارو۲۰۰ ميليارد 
توماني به مردم فروخته شده است، در حالي 
كه اين شركت حتي دفتر مركزي هم ندارد 
و اكنون سهام فروخته شده آن كاغذي بيش 

نيست. 
اين صحبت هاي موسوي الرگاني نشان از عدم 
برنامه ريزي صحيح و ضعف مديريتي در سازمان 

بورس اوراق بهادار دارد. 

به موازات اي��ن گفته هاي عضو هيئت رئيس��ه 
مجلس شوراي اسالمي، جمالي، معاون حقوقي 
سازمان بورس اوراق بهادار نيز اعالم كرده كه از 
۲۲۰ مدير بورسي سلب صالحيت شده كه اين 
مديران، تخلفاتي را صورت داده بودند كه اغلب 
به دليل انج��ام معامالتي بوده ك��ه خود در آن 

ذي نفع بوده اند. 
افش��ين دهقان، تحليلگر بازار س��رمايه با بيان 
اينكه اكثر س��هامداران بعد از افت 8۰ درصدي 
بورس و نااميدي از روند خنثي ايجاد ش��ده به 
فكر جبران ضررها هس��تند، گف��ت: اين افراد 
در رم��ز ارزه��ا، بيت كوين يا فارك��س و حتي 
صندوق هاي س��رمايه گذاري ب��ا در آمد ثابت، 

مشغول سرمايه گذاري هستند. 
وي افزود: متأس��فانه بس��ياري از س��رمايه ها 
به ص��ورت هيجان��ي در حال خ��روج از بورس 
هستند و مردم هم پول را از بازار بيرون مي كشند 

تا بلكه به سمت بازارهاي رقيب ببرند. 
    بازدهي بازار سرمايه نسبت به رقبا 

در برش زماني ۱۰ ساله بيشتر است
از س��وي ديگر به گفت��ه مديرعامل ش��ركت 
بورس تهران ، سال جاري حدود 5۰۰ هزار هزار 
ميليارد تومان تأمين مالي از طريق روش هاي 
مختلف در بازار س��رمايه انجام ش��د كه  بخش 
عمده آن از طريق عرضه هاي اوليه بود. انتشار 
انواع اوراق ب��ازار بدهي و روش ه��اي مختلف 
افزاي��ش س��رمايه از طري��ق  آورده نق��دي و 

تجديدارزيابي هم از ساير روش ها بود.
  دولت  هم براي سال آينده برنامه جامعي براي 
تأمين سرمايه از بازار س��رمايه دارد. در ابتداي 
فروردين تعداد سهامدار فعال ۳ ميليون بود، اما 
اكنون به بيش از ۲5 ميليون س��هامدار در بازار 

رسيده است. 
عل��ي صحرايي با بي��ان اينكه خي��ل عظيمي 
از  افرادي كه س��ال جاري س��هامدار شده اند، 
متأس��فانه فاقد دان��ش الزم ب��راي فعاليت در 
بازار سرمايه بوده اند، تصريح كرد: بازدهي بازار 
سرمايه نسبت به  هر بازار ديگري در برش زماني 

۱۰ ساله بيشتر بوده است.

كوچ نقدينگي از بازار پول  و سهام به بازارهاي موازي

بهناز   قاسمي
  گزارش  یک 

اواس�ط پايي�ز با ب�ه صدا 
درآمدن زنگ خطر كاهش 
ص�ادرات در س�ال جاري 
بان�ك مرك�زي راه ه�اي 
جدي�دي ب�راي انتق�ال 
ارز حاص�ل از ص�ادرات 
طراح�ي و اع�ام ك�رد 
تأمين ارز از طريق سامانه 
نيما مانند گذش�ته ادامه 
و صادركنن�دگان  دارد 
هم�چنان م�ي ت�وانن�د 
ارز خ�ود را در اختي�ار 
واردكنن�دگان قراردهند

هادی غالمحسینی
  گزارش   2


