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بازدهي صدها درصدي بازار سرمايه از ابتداي سال تاكنون زلزله اي در 
جامعه به راه انداخته اس��ت، به طوري كه همه جا سخن خريد و فروش 
سهام مي باشد. در همين راستا در عرضه اوليه سيتا كه روز گذشته در 
بورس انجام شد، 4/5 ميليون نفر مشاركت كردند، اين در حالي است 
كه در اين روز شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران هم بيش از 66 هزار 
واحد رشد كرده و به ركورد بي س��ابقه يك ميليون و 612 هزار و 889 

واحد رسيده است. 
همه جا س��خن از رش��د هاي خيره كننده سهام اس��ت، اشخاصي 
كه جزو قديمي هاي بازار سرمايه هس��تند، در اثر ورود نقدينگي 
به بازار س��رمايه و افزايش قيمت س��هام به س��رمايه هاي ميليارد 
توماني دس��ت يافته اند و نمونه بارزي از اش��خاصي شده اند كه با 
سرمايه گذاري در بورس سرمايه آنها به شكل روزانه در حال جهش 
است، همين فضا و تبليغات گسترده مقامات دولتي پيرامون بازار 
سرمايه موجب شده است، آنچنان نقدينگي به بازار سرمايه گسيل 
شود كه مقامات بازار س��رمايه از مردم درخواست كنند كه با پول 
فروش مسكن و خودرو و لوازم منزل يا وام بانكي وارد بازار سرمايه 
نشوند، اما رشد هاي روزانه بازار آنقدر فريبنده است كه گوش كمتر 

سرمايه گذاري به اين حرف ها است. 
در اين بين به ش��كل روزانه مردم به سامانه س��جام ورود مي كنند تا 
س��ريع كد معامالتي دريافت و با خريد س��هام همانند اش��خاصي كه 
زود تر وارد بازار سرمايه شده اند، ارزش سرمايه خود را افزايش بدهند 
و وقتي مقامات دولتي نيز مردم را پيوس��ته تش��ويق ب��ه ورود به بازار 
مي كنند، اطمينان و اعتماد مردم به دستيابي به سود در بازار سرمايه 
بيشتر مي شود،  البته برخي از كارشناسان به شكل روزانه ريسك بازار 
سرمايه را به س��هامداران گوش��زد مي كنند، زيرا بازار سرمايه در كنار 

سود، زيان هم دارد. 
استقبال از بازار سرمايه به شكلي اس��ت كه با توجه به استقبال بيش 
از اندازه مردم براي خريد س��هام عرضه اوليه س��يمان تأمين در نماد 
سيتا1 تعداد مش��تريان عرضه اوليه نسبت به س��ري قبل 50 درصد 
افزايش يافته است، اما زير س��اخت هاي نقل و انتقال پول و همچنين 
سهام براي معامالت بازار س��رمايه روز گذشته با مشكل مواجه شد، به 
نظر مي رسد آنقدر بر حجم نقدينگي در اقتصاد ايران افزوده شده است 
كه سامانه ها توان ارائه خدمات را به مبادالتي كه نقدينگي در اقتصاد 

رقم مي زند، ندارند. 
    جهش 66 هزار واحدي شاخص بورس تهران

روز گذشته همراه با عرضه اوليه سهام سرمايه گذاري سيمان تأمين كه 
بيش از 4/5 ميليون نفر در آن مشاركت كردند، شاخص كل بورس اوراق 
بهادار تهران هم رو به رشد بوده و در پايان معامالت با 66 هزا رو 44 واحد 

افزايش به رقم يك ميليون و 612 هزار و 889 واحد رسيد. 
همچنين شاخص كل با معيار هم وزن با افزايش 13 هزار و 321 واحد 

به رقم 466 هزار و 359 واحد رسيد. 
ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران به رقم بي س��ابقه 6 هزار و 
34تريليون تومان رسيد. معامله گران در بورس اوراق بهادار تهران 
بيش از 9/1 ميليارد س��هام حق تقدم و اوراق مال��ي در قالب 1/3 
ميليون نوبت معامل��ه و به ارزش 13 ه��زار و 740 ميليارد تومان 

دادو ستد كردند. 
با توجه به اينكه استقبال مردم از بورس اوراق بهادار به شدت افزايش 
يافت��ه و در حالي كه تا س��ال گذش��ته حداكثر افراد فع��ال در خريد 
عرضه هاي اوليه بورس به 500 هزار نفر مي رسيد، امروزه اين رقم بيش 
از 9 برابر افزايش يافته است. بنابراين بايد سامانه هاي معامالت بورس، 
سامانه هاي كارگزاري ها و سامانه هاي برخط و آنالين به قدري اضافه 
شود كه پاسخگوي تقاضاي مردم باش��د. همچنين در فرابورس ايران 
معامله گران 5 هزار و 461 ميليارد تومان داد و ستد كردند كه اگر ارزش 
معامالت امروز دو ب��ازار را در نظر بگيريم، امروز ظ��رف كمتر از چهار 
ساعت در بورس تهران و فرابورس ايران بيش از 19 هزار و 201 ميليارد 

تومان داد و ستد انجام شد.

عرضه 700 ميليون دالر در بازار ارز 
از سه ش�نبه هفته قبل تا ديروز بیش از ۷۰۰میلیون دالر از س�وي 
بازارس�از وارد بازار ش�ده كه خريدار چنداني هم نداشته اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، همزمان از هفت��ه قبل تا كنون بازارس��از بيش از 
700ميليون دالر وارد بازار كرده اس��ت كه اتفاق��اً خريدار چنداني نيز 
براي اين ارزها وجود نداشته است و جالب تر اينكه عرضه هاي سنگين 
بازارساز اختالف چشمگيري با قيمت هاي اعالمي براي ارز در فضاي 
مجازي دارد. تا ظهر چهارشنبه 110 ميليون دالر با نرخ 18 هزار و 850 
تومان عرضه شد كه از اين ميزان 7/3 ميليون دالر معامله شد. همچنين 
1/7ميليون يورو با نرخ 21 هزار تومان نيز از صبح ديروز از سوي بازارساز 
عرضه شده كه از اين ميزان 330 هزار يورو معامله شد،گفتني است نرخ 

فروش دالر و يورو نسبت به روز سه شنبه 50تومان كاهش يافت. 
بررس��ي هاي صورت گرفته از معامالت ارزي در بازار ارز تهران، حاكي 
از آن اس��ت كه تقاضاي خريد به طور چشمگيري در نرخ هاي اعالمي 
در كانال ها به شدت كاهش يافته است و نرخ معامالت در بازار رسمي 
به مراتب پايين تر مي باشد. بعد از ثبت ركوردهاي باال در بازار ارز و عبور 
دالر از كانال 20 هزار و 500 تومان با ورود بازارس��از به بازار قيمت ها 
تغيير جهت داد و با س��ير نزولي همراه ش��د. صرافي ها و فعاالن بازار 
پيش بيني مي كنند عرضه هاي ارز از سوي بازارساز در روزهاي آينده 
نيز ادامه داشته باشد و همين امر سبب كاهش بيشتر قيمت ها خواهد 
ش��د. نكته مهم در بازار ارز اين اس��ت كه در روزهاي اخير خريداري 
در بازار وجود نداشته و تعداد فروشنده ها بس��يار بيشتر از خريداران 
است؛ تش��ديد نوس��انات و ورود بازارس��از به بازار موجب شده است 
فروشنده ها بيشتر شوند. گفتني است، قيمت دالر براي فروش در بازار 
متش��كل ارزي 18 هزار و 850 تومان و صرافي هاي بانكي 18 هزار و 

950 تومان اعالم شد. 
........................................................................................................................

وزير راه و شهرسازي: 
وضعيت اجاره بها مهار شد!

وزير راه و شهرس�ازي با اش�اره به اينكه وضعیت لجام گس�یخته 
قیمت مس�كن و اجاره بها هی�چ منطقي نداش�ت، گفت: مصوبات 
س�تاد مقابل�ه ب�ا كرون�ا توانس�ت ش�رايط جامع�ه را آرام كند. 
به گزارش ايسنا، محمد اسالمي در حاشيه جلسه هيئت دولت اظهار كرد: 
 در ماه گذشته متأثر از افزايش نرخ ارز و همچنين جو رواني در بازار، قيمت 
منزل و اجاره بها به صورت لجام گسيخته زياد شد كه منطقي در آن وجود 
نداشت و الزم بود دولت به لحاظ سياستي و تنظيمي در اين زمينه مداخله 
و شرايط را مهار كند. وي ادامه داد: در مصوبه قبلي ستاد مقابله با كرونا 
اجاره نامه ها دو ماه تمديد شد كه از اسباب كشي جلوگيري كرد و راهگشا 
بود. در شرايط فعلي وزارت بهداشت و س��تاد مقابله با كرونا همچنان به 
جلوگيري از اسباب كشي تأكيد دارند و به همين دليل يك بسته سياسي 
تنظيم و براي كل جامعه الزم االجرا شد كه براساس آن اجاره بها در تهران 
حداكثر تا 15 درصد، در هفت كالنش��هر حداكثر تا 20 درصد و در ساير 
شهرها حداكثر تا 15 درصد مي توانس��ت افزايش يابد و معامالت خريد 
و فروش اجاره هم بايد در س��امانه ثبت امالك ثبت شده و كد رهگيري 

دريافت شود. دفترخانه ها هم بايد كدرهگيري دريافت مي كردند. 
وزير راه خاطر نشان كرد: همچنين مقرر شد، اگر مستأجري به تعهدات خود 
عمل نكرد و دادگاه براي تخليه حكم داد، مستأجر موظف به تخليه منزل 
است. مالكاني كه به صورت رسمي منزل خود را بفروشند بايد به مستأجر 
براي تخليه اطالع داده و مستأجر هم دو ماه فرصت تخليه دارد. هدف مصوبه 
اين است كه جابه جايي انجام نگيرد. اين مصوبه تا سه ماه بعد از پايان دوران 
كرونا كه وزارت بهداشت آن را اعالم مي كند، حاكم است و اگر تا سال آينده 
شرايط ادامه داشت، تصميمات جديدي گرفته خواهد شد. اسالمي در مورد 
بازخورد تصميمات ستاد مقابله با كرونا در زمينه مسكن و اجاره بها تصريح 
كرد: رئيس اتحاديه امالك در همه جلس��ات كارشناسي حضور داشته و 
اعالم كرده اين مصوبه كارگشا است. اين مصوبه همچنين توانسته جامعه 
را آرام و آن وضعيت لجام گسيخته را مهار كند. همچنين سايت هايي كه 

بدون منطق نرخ هايي را اعالم مي كردند نيز كنترل شد. 
........................................................................................................................

 وام نوسازي بافت فرسوده
350 ميليون تومان شد

مديرعامل شركت بازآفريني ش�هري از افزايش سقف تسهیالت 
نوس�ازي بافت فرس�وده در تهران ت�ا ۳۵۰ میلی�ون تومان خبر 
داد و گف�ت: ص�دور پروانه در بافت هاي فرس�وده رايگان اس�ت. 
مهدي عبوري در گفت وگو با مهر اظهار داشت: 100 هزار واحد مسكوني از 
400 هزار واحدي كه در راستاي طرح اقدام ملي مسكن، ساخت آنها از سوي 
وزارت راه و شهرسازي برنامه ريزي ش��ده، در بافت فرسوده و محالت هدف 
بازآفريني شهري قرار دارد كه اين 100 هزار واحد از محل تسهيالت تبصره اي 
و به صورت خود مالكي در سراسر كشور احداث مي شود. وي ادامه داد: تا به 
امروز 27 هزار نفر به شعبات بانك عامل بخش مسكن در سراسر كشور معرفي 
ش��ده اند و با 12 هزار و 60 نفر از آنها، بانك عامل  قرارداد منعقد كرده است. 
مديرعامل شركت بازآفريني شهري تصريح كرد: بانك عامل، قسط اول اين 
تسهيالت را به حس��اب مش��موالني كه با آنها قرارداد به امضا رسانده، واريز 
كرده است تا بخشي از ساخت و ساز را آغاز كنند. وي يادآور شد: علت وجود 
فاصله زياد بين اين 12 هزار نفري كه با بانك عامل عقد قرارداد كرده اند تا 27 
هزار نفر معرفي شده به بانك مذكور اين است كه بانك عامل بخش مسكن، 
قسط اول تسهيالت را پس از اتمام پيشرفت 20 درصدي فرآيند ساخت و ساز، 
به حساب متقاضيان نوسازي بافت فرسوده واريز مي كند؛ به اين معنا كه پس از 
اخذ پروانه ساختماني، شروع عمليات ساختماني و اتمام عمليات فونداسيون، 
ساخت و ساز به مرحله 20 درصد مي رسد كه بانك عامل بخش مسكن، قسط 

نخست تسهيالت نوسازي بافت فرسوده را واريز مي كند. 
معاون وزير راه و شهرسازي درباره س��قف وام پرداختي به متقاضيان 
نوسازي بافت فرس��وده گفت: اين تسهيالت در سراسر كشور متفاوت 
اس��ت؛ به اين صورت كه در تهران،  كالنش��هرها و مراكز اس��تان ها  و 

شهرهاي زير 200 هزار نفر، رقم تسهيالت اعطايي مختلف است. 
........................................................................................................................

 صعود طال در بازار داخلي 
متأثر از ركوردشكني نرخ جهاني طال

قیمت هر قطعه س�كه تم�ام به�ار آزادي طرح جدي�د در جريان 
معامالت ب�ازار آزاد ته�ران، روز چهارش�نبه ۱۱تیرم�اه ۱۳۹۹ به 
۹میلی�ون و 2۰۰هزارتومان رس�ید. در همین راس�تا وحش�ت از 
تش�ديد ش�یوع كرون�ا در جه�ان باع�ث ش�د س�رمايه گذاران 
ب�ه خري�د س�رمايه هاي امن�ي مانن�د ط�ال روی بیاورن�د و 
قیم�ت جهاني ط�ال ب�ه باالترين س�طح هش�ت س�اله برس�د. 
در جريان معامالت بازار آزاد تهران، ديروز قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد 9ميليون و 200هزارتومان، هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم 8ميليون و 700هزار تومان، نيم سكه 4ميليون و 700هزار تومان، ربع 
سكه 2ميليون و 700هزارتومان و سكه يك گرمي يك ميليون و 450هزارتومان 
است. همچنين قيمت هر اونس طال در بازارهاي جهاني 1787 دالر و 83 سنت 

و هر گرم طالي 18عيار 863 هزار و 378 تومان است. 
     قیمت جهاني طال از ۱۸۰۰دالر فراتر رفت

وحشت از تشديد ش��يوع كرونا در جهان باعث ش��د قيمت پيش خريد 
هر اون��س طالي امري��كا 18/90دالر ي��ا 1/06 درصد جه��ش كند و به 
1800/10دالر برسد. علت اين افزايش ها، تشديد ابتالي بيماري كرونا در 
امريكاست كه اميد به بهبود سريع اقتصادي را كم كرده و سرمايه گذاران را به 
سوي طال به عنوان دارايي امن سوق داده است.  روز گذشته هر اونس طال 
در بازارهاي جهاني با 7/51دالر افزايش 1778/47دالر فروخته شد. 

اين ارقام باالترين رقم از اوايل اكتبر 2012 به شمار مي رود.

اخیراً مقام�ات دولتي به ش�كل تلويحي 
اعت�راف كرده ان�د ك�ه يارانه ه�اي ارزي 
پرداختي به واردكنن�دگان جهت انتقال 
كاالهاي اساس�ي از بازاره�اي جهاني به 
بازارهاي داخلي با مفاسد اقتصادي همراه 
بوده است، به طوري كه عده اي واردكننده 
ارز يارانه اي دريافت يا كاالهاي اساس�ي 
وارد نكرده ان�د يا اينكه به ن�رخ بازار آزاد 
به مصرف كنندگان مختلف ارائه داده اند، 
در اي�ن میان م�ردم هم از ناحیه كس�ري 
بودج�ه ناش�ي از ارزان فروش�ي ارز زيان 
ديده اند و ه�م اينكه كاالهاي اساس�ي را 
با ن�رخ ب�ازار آزاد تهیه ديده ان�د، در اين 
بین زمزمه هايي براي تغییر مدل و الگوي 
توزيع يارانه هاي ارزي، ريالي و كااليي بین 
مقامات دولتي به راه افتاده كه كارشناسان 
معتقدند يارانه ح�ق مصرف كننده نهايي 
اس�ت. از اين رو مي توان يارانه هاي ارزي 
كه به واردكنندگان ارائه مي ش�ود، تحت 
قالب كارت ه�اي اعتباري خري�د كاال به 
خانواره�اي ايران�ي ارائه ش�ود ت�ا ديگر 
يارانه ه�اي ارزي در ش�بكه تخصی�ص 
ارز، واردات و توزي�ع حیف و میل نش�ود. 
در پي گم ش��دن 4/8ميليارد دالر ارز دولتي 
در س��ال 97 و عدم واردات كاال، دولت براي 
حذف اين ارز فسادزا مصمم تر از گذشته شده 
اما نكته اين اس��ت كه آيا با حذف ارز دولتي، 
مابه التفاوت آن بر س��ر سفره مردم مي آيد يا 
در البه الي كسري بودجه دولت گم شده و به 

فراموشي سپرده مي شود. 
    ارائه يارانه به اقشار آسیب پذير

سرپرست وزارت صمت معتقد است به  تناسب 
آزادس��ازي نرخ ارز 4هزارو200توماني بايد 
يارانه به اقشار آس��يب پذير مردم داده شود. 
در حالي كه اقتصاددان��ان صدور كارت هاي 
رفاه��ي و اعتباري را بهتري��ن راه حمايت از 

اقشار آسيب پذير مي دانند. 
با آغاز روند صعودي دالر در ش��هريور س��ال 
96، دولت براي اينكه بتواند از صعود قيمت 
دالر و همچنين ورود نوس��انات ب��ازار ارز به 
بازار كاال و خدمات جلوگي��ري كند، به زعم 
خود دست به تك نرخي كردن ارز زد. اسحاق 
جهانگي��ري، مع��اون اول رئيس جمهور در 
20فروردين 1397 و بعد از جلسه فوق العاده 
س��تاد اقتصادي دولت ب��راي مديريت بازار 
ارز خبر داد كه از 21فروردي��ن 1397 نرخ 
دالر براي تمام فعاالن اقتصادي و براي رفع 
همه نياز ه��اي قانوني، نياز هاي مس��افران، 
دانش��جويان و محققان 4هزارو200تومان 

خواهد بود. 
جهانگي��ري تأكيد كرد: ارز م��ورد نياز همه 
بخش ها از طريق بانك مرك��زي، صرافي ها 
و بانك ه��اي تح��ت كنترل بان��ك مركزي 
تأمين مي ش��ود و مردم و فعاالن اقتصادي 
براي تأمين ارزش��ان با اين نرخ نبايد نگران 
باش��ند. معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: 
دولت هيچ ن��رخ ارز ديگري را به رس��ميت 
نمي شناسد و فروش ارز به قيمتي به جز آنچه 
اعالم ش��ده قاچاق تلقي خواهد شد. درست 
مثل قاچاق مواد مخدر كه كسي حق خريد 
و فروش ندارد و با كس��ي كه خريد و فروش 
مي كند، برخورد مي ش��ود، نرخ ديگري هم 
اگر در بازار ش��كل بگيرد، دستگاه قضايي و 
نيرو هاي امنيتي برخورد خواهند كرد و آن را 

به رسميت نمي شناسيم. 
اين تصميم دول��ت با واكنش كارشناس��ان 

اقتصادی همراه ش��د و تقريباً قريب به اتفاق 
كارشناسان اين تصميم دولت را در راستاي 
توزيع رانتي بزرگ و ش��كل گيري فس��ادي 
گسترده دانستند. هر چه زمان مي گذشت، 
ناكارآم��دي اي��ن تصمي��م دول��ت بيش از 
پيش مش��خص تر مي ش��د. از يك سو، ثبت 
س��فارش ها جهت واردات رشد چشمگيري 
را نس��بت به گذش��ته پيدا كرد و از س��وي 
ديگر فس��اد ش��كل گرفت��ه     پيرامون دالر 
4هزارو200تومانی پرونده هاي گسترده اي 
را پيش روي قوه قضائيه گش��ود. به گزارش 
 دي��وان محاس��بات، در س��ال 97 بي��ش از 
4/8ميليارد دالر از ارز هاي دولتي تخصيص 
يافته، ب��ا واردات كااليي همراه نب��وده و به 

عبارت ديگر گم شده است. 
ب��ا افش��اي تخلف��ات واردكنن��دگان در 
گرفت��ن ارز دولت��ي و ع��دم واردات كاال، 
فس��ادزا بودن ارز دولتي در طول دو س��ال 
گذش��ته ه��م ب��راي توليدكنن��دگان و هم 
دولتم��ردان ثابت ش��ده و اكنون ش��رايط 
اقتصادي ب��ه گونه اي اس��ت ك��ه دولت به 
اين نتيجه رس��يده ك��ه باي��د تخصيص ارز 
 4هزارو200تومانی براي هميشه متوقف شود.

 البته در اين مدت دولت به تدريج تخصيص 
ارز را متوقف و براي برخي از اقالم ارز نيمايي 
را جايگزين كرده است. همچنين اواخر سال 
گذش��ته تخصيص ارز دولتي واردات شكر و 
برنج نيز متوقف شد. در حال حاضر كاالهاي 
اساسي ش��امل ذرت، جو، سويا، روغن و دانه 
روغني پنج قلم كااليي هس��تند كه واردات 
آنها ارز دولتي مي گيرند و بازار هاي اين كاالها 
نه تنها آرام نيست بلكه با نوسانات قيمتي و 

مشكالت توزيعي همراه است. 
دامداران، دامپ��روران و مرغ��داران بايد از 
مواهب تخصي��ص ارز دولتي س��ود ببرند و 
كاالي توليديش��ان ني��ز ارزان ب��ه دس��ت 
مصرف كنن��ده برس��د. در ط��ول دو س��ال 
گذش��ته تأمي��ن نهاده هاي دام��ي و طيور، 
افزاي��ش قيم��ت ماهان��ه و تأمي��ن آن از 
مش��كالتي ب��ود ك��ه اي��ن توليدكنندگان 
ب��ا آن مواج��ه ش��دند و مصرف كنن��دگان 
م��رغ، گوش��ت و لبني��ات كه باي��د كاالي 
 ارزان نصيبش��ان مي ش��د، متضرر شده اند. 
اين رون��د ب��راي توليدكنن��دگان روغن و 
مصرف كنن��دگان ني��ز تكرار ش��ده و اخيراً 
ني��ز توليدكنن��دگان در نوبت اخ��ذ مجوز 
افزايش قيمت از س��ازمان حمايت هستند 
و افزايش س��ه برابري قيمت را درخواس��ت 
داده اند. از اي��ن رو با توافقي ك��ه در كابينه 
دولت ص��ورت گرفت��ه، دو وزارتخانه صمت 
و كش��اورزي موظف ش��ده اند تخصيص ارز 
4هزارو200توم��اني را ب��راي باقي مانده 
كاالهاي اساسي مشمول متوقف و راهكارهاي 
درستي را براي حمايت از اقشار آسيب پذير 

كشور طراحي و پياده سازي كنند. 
    ح�ذف ياران�ه ارزي ب�ه كاال جهت 

پرداخت يارانه ريالي به مردم
اخيراً سرپرس��ت وزارت صمت در گفت وگو 
با رس��انه ها، حذف ارز دولتي ب��راي واردات 
ذرت، جو، س��ويا، دانه ه��اي روغني و روغن 
را از برنامه ه��اي اصل��ي كش��ور دانس��ته و 
مي گويد: ما مي گوييم به  تناسب آزادسازي 
نرخ 4هزارو200تومانی بايد يارانه به اقش��ار 
آس��يب پذير مردم داده ش��ود. خود امريكا، 
30 ميليون تا 50 ميليون نفر كارت غذا ارائه 
مي دهد. همه جاي دنيا سياست هاي حمايتي 

از كاال يا بخش اقشار هدف وجود دارد. امروز 
امريكا 100 ميليارد دالر به بخش كشاورزي 
و غذايي خود يارانه پرداخت مي كند و چين 
هم به  عنوان يكي از اقتصاده��اي برتر دنيا، 
ب��ا 500 ميليارد ي��وآن ياران��ه از بخش هاي 
كش��اورزي، حم��ل  و نق��ل و س��وخت هاي 

غيرفسيلي حمايت مي كند. 
م��درس خيابان��ي مي افزاي��د: اي��ن ج��زو 
سياس��ت هاي حاكميت در ايران هم اس��ت 
كه از اقش��ار آس��يب پذير حمايت الزم را به 
عمل آورد. ما طرفدار آزادسازي ارز هستيم 
و معتقدي��م باي��د ارز 4هزارو200تومانی به 
 صورت كامل حذف ش��ود، اما ب��ه يك قيد و 
آن اينكه، اقش��اري كه از محل آزادس��ازي 
ارز آس��يب مي بينند نيز بايد با سياست هاي 

جبراني مورد حمايت قرار گيرند. 
اين اظهارات در حالي است كه توليدكنندگان 
و مردم نگراني هاي��ي از نحوه توزي��ع يارانه 
ارز دولتي دارند و بي��م آن مي رود كه تجربه 
پرداخت يارانه نقدي بار ديگر تكرار ش��ود و 
با كاه��ش ارزش پول ملي اي��ن نوع حمايت 
نيز گرهي از هزينه هاي باالي زندگي اقشار 

متوسط و ضعيف باز نكند. 
    يارانه ۵۱ هزار میلیارد توماني 
به واردكنندگان كاالهاي اساسي

براساس قانون بودجه، س��ال گذشته حدود 
15 ميلي��ارد دالر ارز دولتي بابت واردات اين 
كاالها تخصيص داده ش��د و ب��راي جبران 
7 ميليارد دالر كمبودي كه در تأمين ارز وجود 
داشت، بانك مركزي اين نياز مازاد ارز دولتي 
)حدود 7 ميلي��ارد دالر( را با خريد ارز از بازار 

ثانويه يا همان نيما تأمين كرده است. 
به عبارت ديگر، بانك مرك��زي در نيما، ارز 
را به قيمتي حدود 11/5هزار تومان خريده 
و ب��راي واردات كاالهاي اساس��ي به قيمت 
4هزارو200 تومان به واردكننده فروخته و 
به ازاي هر دالر 7هزارو300 تومان متحمل 

زيان شده است. 
به اين ترتيب بانك مركزي در سال گذشته 
مجموعاً 51 هزار و 100 ميليارد تومان بابت 
واردات كاالهاي اساسي يارانه پرداخت كرده 

است. 
در واق��ع، در س��ال گذش��ته بي��ش از 
51 هزار ميليارد توم��ان از محل خريد ارز در 
سامانه نيما به قيمت حدود 11/5هزار تومان 
و هنگام فروش آن به نرخ 4هزارو200تومان 
به واردكننده كاالهاي اساس��ي به پايه پولي 
كشور افزوده شده است. اصرار دولت بر اجراي 
سياست تخصيص ارز 4هزارو200توماني در 
سال گذشته منجر به تشديد كسري بودجه و 
افزايش پايه پولي شده است؛ اتفاقي كه نهايتاً 

به افزايش تورم منجر خواهد شد. 
   دكتر بخشي: حذف ارز دولتي آرزوي 

اقتصاددانان است
دكتر لطفعلي بخشي، 
اقتصاددان و اس��تاد 
دانش��گاه حذف ارز 
دولتي را از آرزوهاي 
اقتصاددان��ان در دو 
سال گذشته عنوان 
مي كند و در گفت وگو ب��ا »جوان« مي گويد: 
تخصيص ارز دولتي ب��راي واردات كاالها در 
س��ال هاي گذشته جز كس��ري بودجه براي 
دولت و گراني قيمت كاالها براي مصرف كننده 
نهايي و داللي و از همه بدتر رانت و فساد هيچ 
آورده اي نداشت چراكه كااليي كه با ارز دولتي 

وارد شده بود مانند كااليي كه با ارز آزاد وارد 
ش��ده، قيمتگذاري و به دست مصرف كننده 

مي رسد. 
وي مي افزايد: اگر قيمت ارز آزاد سازي شود، 
كاال به قيمت واقعي به دست مصرف كننده 
مي رسد و دولت در حد توانش مي تواند همين 
يارانه را به اقشار آسيب پذير جامعه بازتوزيع 
كند، البته با روش هاي درس��ت. با توجه به 
تجربه پرداخت يارانه نقدي و كاهش ارزش 
پول ملي، دولت باي��د راهكارهايي را تدوين 
كند تا به ج��اي پ��ول، كاال در اختيار خانوار 

قرار گيرد. 
بخش��ي تأكيد مي كند: تمام اين اتفاقات به 
بستر س��ازي درس��ت و آمار دقيق از اقش��ار 
متوسط و آسيب پذير نياز دارد، ضمن اينكه 
دولت بايد مدام مي��زان واردات و تأمين اين 
كاالهاي اساس��ي را رص��د كند ت��ا كمبود 
كااليي به توليد و در نهايت به توزيع و قيمت 

مصرف كننده آسيبي وارد نكند. 
    نظر كارشناسان صنعت دامپروري 

توليدكنندگاني كه از تخصيص ارز دولتي به 
نهاده هاي دامي و طيور به نوعي سود مي برند 
نيز از آزاد سازي نرخ ارز دفاع مي كنند. آرش 
فرزادنيا، كارشناس صنعت دامپروري و فعال 
اين صنعت با حماي��ت از توقف تخصيص ارز 
4هزارو200تومانی به نهاده ها در گفت وگو با 
»جوان« مي گويد: در كوتاه مدت هزينه هاي 
تولي��د در صنعت دام��داري، دامپ��روري و 
مرغداري افزايش مي يابد اما منافع كشور بر 
منافع توليدكننده ارجحيت داشته و ما نيز با 

ارزپاشي بانك مركزي مخالفيم. 
وي مي افزاي��د: تع��دادي از واردكنن��دگان 
نهاده ها و حتي صنايع لبني از كساني هستند 
كه ارز دولتي گرفتند و كاال وارد نكرده اند يا 
كاالي ديگري جايگزين كرده اند، از اين رو با 
توجه به فساد و رانتي كه ارز دولتي در دو سال 
گذشته در كش��ور به وجود آورده، بايد مانند 
جراحي اقتصادي در دولت دهم، يكبار براي 
هميشه قيمت ارز آزاد سازي و مشكالت آن در 
كوتاه مدت پشت سر گذاشته شود. اين فعال 
صنعتي همچنين تأكيد مي كند: آزاد سازي 
ارز بايد به فراواني كاال در حوزه توزيع منجر 
شود، در غير اين صورت توليدكنندگان دچار 
مشكل مي ش��وند، زيرا در حال حاضر كه ارز 
دولتي براي واردات نهاده ها تخصيص يافته، 
كاال در بازار به ش��دت كم اس��ت و دامداران 
و مرغداران حاضرند اي��ن نهاده ها را حتي با 
قيمت بازار آزاد خريداري كنند اما متأسفانه 
موجودي بازار بسيار كم است، از اين رو آزاد 
شدن قيمت ارز و نهاده ها بايد با شرط تأمين 
كاال اتفاق بيفتد و ما توليدكنندگان حاضريم 
افزايش هزينه هاي توليدمان را در كوتاه مدت 

تحمل كنيم تا بازار به ثبات برسد. 
    ح�ذف ارز دولت�ي به بهان�ه جبران 

كسري بودجه دولت 
علي عبدالحسيني، 
ف�ع���ال صنع���ت 
روغن كش��ي معتقد 
است كه با حذف ارز 
دولت��ي، هزينه هاي 
توليد و قيمت نهايي 
كاال افزايش مي يابد و در مقطعي بازار با ركود 
همراه خواهد شد اما دستاورد بزرگي دارد كه 
آن حذف رانت و فس��اد و كوتاه شدن دست 
دالالن از بازار ه��اي مرتبط ب��ا اين كاالهاي 

اساسي است. 
وي با تأكيد بر اينكه دولت به دنبال حذف 
ارز دولتي است تا كس��ري بودجه ساالنه 
خود را تأمين كند، مي گويد: دولت در سال 
جاري با باال بردن قيمت ارز تا مرز 20 هزار 
تومان و زمينه سازي براي آزاد سازي نرخ 
ارز و ح��ذف دالر 4هزارو200توماني از 
اقتصاد كش��ور به دنبال جبران كس��ري 
بودج��ه خود اس��ت و اميدي نيس��ت كه 
بودجه اين بخش در ميان خانوار متوسط و 

آسيب پذير توزيع شود. 
عبدالحسيني مي افزايد: اگر دولت مكانيسمي 
طراحي كند كه به ص��ورت واقعي بودجه ارز 
دولتي را به دس��ت مصرف كنندگان برساند، 
ما توليدكنندگان از اين طرح دفاع مي كنيم 
اما بازتوزيع آن بسيار مهم است كه منجر به 

افزايش نرخ تورم و نقدينگي نشود. 
وي تأكيد مي كند: سرپرس��ت وزارت صمت 
معتقد اس��ت كه اين بودجه به صورت يارانه 
پرداخت شود، اما توليدكنندگان با ارائه اين 
راهكار كه كاال به جاي پول توزيع شود و اين 
كاالها در قالب كارت هاي اعتباري كه ماهانه 
شارژ مي شود، بيش��تر موافقند چراكه با اين 
روش هم كاالي توليدي فروخته مي ش��ود 
و بازار دچار ركود نمي ش��ود و ه��م اينكه با 
افزايش نرخ ت��ورم، ارزش ياران��ه نقدي نيز 

كاهش نمي يابد.

بهناز قاسمی
   گزارش  یک

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز:
دستورالعمل نحوه توليد رمز ارزها به زودي 

ابالغ مي شود
گف�ت:  ارز  و  كاال  قاچ�اق  ب�ا  مب�ارزه  س�تاد  رئی�س   
دس�تورالعمل نح�وه تولی�د رم�ز ارزه�ا در هیئ�ت دول�ت 
ش�د.  خواه�د  اب�الغ  زودي  ب�ه  و  شده اس�ت  تصوي�ب 
علي مؤيدي خرم آبادي افزود: دستورالعمل نحوه توليد رمز ارزها پس 
از پيگيري هاي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در كميسيون تخصصي 
اقتصادي هيئت دولت تنظيم شد و به تصويب هيئت دولت رسيده است. 
وي گفت: اين دس��تورالعمل كه بر نحوه توليد رم��ز ارز و به طور مثال 
نحوه محاسبه برق مصرفي آنها نظارت دارد به زودي ابالغ خواهد شد و 
توليدكنندگان رمز ارز پس از اين مصوبه با رعايت اين دستورالعمل هاي 

مصوب می توانند اقدام به توليد رمز ارز كنند. 
........................................................................................................................
دستور وزير تعاون براي تمديد دفترچه 

بيمه كارگران هفت تپه
س�خنگوي وزارت تع�اون كار و رف�اه اجتماع�ي از دس�تور 
وزي�ر كار ب�راي تمدي�د دفترچ�ه بیم�ه درمان�ي كارگ�ران 
ش�ركت كش�ت و صنع�ت نیش�كر هف�ت تپ�ه خب�ر داد. 
به گزارش مهر، حامد شمس در صفحه شخصي خود در توئيتر از دستور 
وزير كار براي تمديد دفترچه بيمه درماني كارگران ش��ركت كشت و 
صنعت نيشكر هفت تپه خبر داد. وي  نوشت: به رغم پرداخت نشدن حق 
بيمه كارگران هفت تپه از سوي كارفرما، با دستور محمد شريعتمداري 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دفترچه درماني كارگران شركت كشت 

و صنعت نيشكر هفت تپه تمديد شد. 
........................................................................................................................

 سود ۶ميليون توماني سهام عدالتي ها 
در يک ماه

س�امانه اس�تعالم لحظ�ه اي ارزش س�هام عدال�ت ب�ه روز ش�د 
و ارزش س�هام عدال�ت ب�ا ارزش اولی�ه ۵۳2هزارتومان�ي 
ب�ه ح�دود ۱4میلی�ون و ۳4۰ه�زار توم�ان رسیده اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، در پي صدور دس��تور آزادسازي س��هام عدالت، 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه با راه اندازي سامانه 
استعالم و آزادسازي سهام عدالت اقدام به ارائه جزئيات دارايي واقعي 
سهام عدالت مشموالن به  تفكيك شركت هاي بورس��ي و ارائه تعداد 
و ارزش هر س��هم آنها كرد. اين س��امانه بار ديگر امروز به روز رساني 
شده است و مشموالن مي توانند با مراجعه به اين سامانه از آخرين ارزش 
س��هام عدالت خود كه بر اس��اس قيمت هاي پاياني روز گذشته تهيه 
شده است، آگاهي يابند. الزم به ذكر است تنها كساني كه روش مالكيت 
مستقيم سهام عدالت را انتخاب كرده اند مي توانند جزئيات سهام خود 
را در سامانه استعالم مشاهده كنند. بر اساس اين گزارش، كساني كه 
ارزش اوليه سهام عدالت آنها 532 هزار تومان است، در پايان معامالت 
روز گذشته ارزش سهام عدالتش��ان به 14 ميليون و 340 هزار تومان 
رسيده است. اين رقم طي يك ماه گذشته بيش از 6 ميليون تومان رشد 

داشته است.
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