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تأكيد مجدد همتي بر ریسک بازار ارز هادی    غالمحسینی
در حال�ي به�اي ارز در محدوده 27ه�زار توم�ان قرار گرفته اس�ت 
که فرص�ت نوس�ان گيري از اختالف ن�رخ ارز ياران�ه اي با ب�ازار آزاد 
س�لب ش�ده اس�ت، در همين رابطه رئيس کل بانك مرکزي نوشت: 
نرخ ه�اي ارز در ب�ازار، نرخ هاي اقتص�ادي نيس�تند و دوام نخواهند 
داش�ت. اميدوارم مردم عزيز دارايي خود را در معرض ريس�ك بازار 
ارز قرار ندهند. پتروش�يمي ها، فوالدي ها و معدني ه�ا مي توانند ارز 
حاصل از ص�ادرات خود را عالوه ب�ر صرافي هاي بانكي، مس�تقيماً به 
صرافي هاي مجاز جهت واردات کاالهاي داراي تخصيص ارز بفروشند. 
عبدالناصر همتي طي يادداشتي در صفحه شخصي اينستاگرام خود 
نوش��ت: از چند هفته پيش دولت امريكا با طرح لغو تمام معافيت هاي 
تحريمي و راه اندازي ماش��ين تبليغاتي خود توسط رسانه هاي وابسته 

آخرين تالش هاي خود را براي ايجاد التهاب در بازار ارز كليد زد. 
به نظر نمي رسد اقدام ديگري براي اس��تفاده در فشار حداكثري باقي 
 مانده باشد. امريكايي ها از اين كار بيشتر هدف تبليغاتي دارند. طبيعي 
است كه نوسان گيران و سودجويان در بازار ارز براي بهره گيري از فضاي 
تبليغاتي، تالش الزم به عمل بياورند. همانگونه كه قباًل گفتم، ثبات بازار 
براي بانك مركزي اولويت دارد، لذا در حاشيه نرخ بازار نسبت به عرضه 

سنگين اقدام و اجازه آربيتراژ و نوسان گيري نخواهد داد. 
بانك مركزي ضمن افزايش عرضه در بازار ثانويه )نيما(، در راستاي تسهيل 
و تسريع تأمين ارز واردكنندگان در اين بازار به پتروشيمي ها، فوالدي ها 
و معدني ها اعالم كرد كه آنها نيز مي توانند ارز حاصل از صادرات خود را 
عالوه بر صرافي هاي بانكي، مستقيماً به صرافي هاي مجاز جهت واردات 
كاالهاي داراي تخصيص ارز بفروش��ند. قباًل هم گفته ام، نرخ هاي ارز در 
بازار، نرخ هاي اقتصادي نيس��تند و دوام نخواهند داشت. اميدوارم مردم 

عزيز دارايي خود را در معرض ريسك بازار ارز قرار ندهند.
.....................................................................................................................
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران:

 دستگاه ها امالك مازاد را نفروشند
از اختيارات قانوني استفاده مي كنيم

با وجودي كه دس��تگاه هاي دولتي و وابس��ته به دولت داراي اموال و 
دارايي هايي به ارزش چندين برابر كل حجم نقدينگي موجود در اقتصاد 
ايران هستند و كارشناس��ان اقتصادي شفاف سازي دارايي ها و فروش 
دارايي هاي مازاد را بهترين مسير تأمين كسري بودجه دولت معرفي 
مي كنند، به نظر مي رسد كارشكني در اين رابطه از سوي مديران مياني 
دستگاه ها نيز وجود دارد. در همين راس��تا رئيس سازمان مديريت و 
برنامه ريزي استان تهران گفت: فرآيند تعيين تكليف امالك مازاد بايد با 
همراهي دستگاه هاي اجرايي عملي شود در غير اين صورت با اختيارات 
قانوني موجود، فرآيند واگذاري امالك توس��ط كارگروه مولدس��ازي 

استان انجام خواهد شد. 
مسعود شفيعي، رئيس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران  
گفت: دس��تگاه هاي اجرايي در قالب تبصره ۱۲قانون بودجه )تعيين 
تكليف امالك مازاد دس��تگاه هاي اجرايي( مي توانند با معرفي امالك 
مازاد خود و مولدسازي دارايي هاي راكدشان براي دريافت مجوز توسعه 
زيرساخت هاي فيزيكي خود، فرآيند كوتاه تري را طي كنند و در واقع 

اين قانون تسهيل كننده فرآيندهاست. 
وي در ادامه افزود: اگر فرآيند تعيين تكلي��ف امالك مازاد با همراهي 
دستگاه هاي اجرايي عملي شود، قطعاً يك فرصت براي دستگاه مربوطه 
تلقي مي گردد، در غير اين صورت با اختيارات قانوني موجود، فرآيند 
واگذاري امالك توسط كارگروه مولدسازي اس��تان انجام خواهد شد 
كه ممكن است فرصت رفع مشكالت فضاي اداري، آنگونه كه مطلوب 

دستگاه اجرايي ذ ی ربط است، فراهم نشود. 

  گزارش   یک

اگر چه ب�ازار س�رمايه بعد از اصالح مس�ير 
صعود را در پيش گرفته اس�ت و روز گذشته 
شاخص کل بورس تهران در کانال يك ميليون 
و 700هزار واحد قرار گرفت و ارزش مبادالت 
روزانه اين ب�ازار نيز به رق�م 16هزارميليارد 
تومان رس�يد، اما از آنجا که  درصد ش�ناوري 
بازار بورس و فرابورس بس�يار محدود است، 
کارشناس�ان اقتص�ادي معتقدن�د باي�د هم 
مبادالت حقوقي ها شفاف اطالع رساني شود 
و هم اينك�ه جلوي عرضه هاي آبش�اري آنها 
در مواقعي که پول حقيقي بازار را رشد داده، 
گرفته ش�ود، از اين رو انتظار مي رود مجلس 
شوراي اسالمي قوانين جديدي را متناسب با 
وضعيت کنوني بازار سرمايه به تصويب رساند 
تا برخي اشخاص به شكل سينوسي اقدام به 
خارج کردن نقدينگي از بازار در مواقع رشد 
قيمت ها و بهبود جريان نقدشوندگي نكنند. 

به گزارش »جوان« بازار سرمايه اين روزها رقيب 
پيدا كرده است، زيرا بهاي ارز، طال و سكه با رشد 
مواجه شده و نقدينگي بعد از اصالحي كه بازار 
سرمايه را در آغوش گرفت در بازارهاي مذكور 
ورود كرده است، به طوري كه نرخ در بازارهاي 
فوق رش��د قابل مالحظه اي داشته است، با اين 
حال بعد از آنكه مجلس شوراي اسالمي به مقوله 
بهبود وضعيت بازار سرمايه ورود كرد، شاهد اين 
مهم هستيم كه اصالح بازار متوقف شد و اعتماد 
به توسعه بازار س��رمايه تا حدودي بازگشت اما 
بايد توجه داشت كه سهام شناور در بازار محدود 
است و رشد نرخ ها مي تواند براي عرضه سنگين 
سهام وسوس��ه كننده باش��د، از اين رو بايد در 
بعد عرضه هاي هماهنگ و آبش��اري حقوقي ها 
و سهامداران عمده فكري كرد تا اگر هم قرار بر 
افزايش شناوري سهام است، اين اقدام با سليقه 
و بازه هاي زماني ميان م��دت و بلندمدت انجام 

گيرد تا مقوله نقدينگي و نقدش��وندگي در بازار 
آسيب نبيند. 

هر چند اصالح بازار متوقف شده است و بهبود 
شاخص ها در بازار سرمايه از سرگرفته شده اما 
بايد توجه داشت كه همچنان نگراني هايي به 
جهت عرضه هاي سنگين در بازار وجود دارد 
كه انتظارمي رود مقامات اقتصادي و نظارتي بر 
اين مهم نيز توجه داشته باشند، در اين ميان 
اگر چه رش��د بهاي ارز صنايع صادرات محور 
را با حاش��يه س��ود مواجه مي كند اما صنايع 
واردات محور بازار سرمايه نيز با رشد هزينه ها 
مواجه مي شوند، بدين ترتيب اثر رشد بهاي ارز 
در بازار بسته به اثرگذاري اين مؤلفه بر درآمد 

شركت هاست. 
   جهش 39هزار واحدي شاخص کل 

ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان 
معامالت روز گذش��ته در روندي رو به رش��د با 

جهش 39ه��زارو505 واح��د روبه رو ش��د و به 
رقم يك ميليون و 704 هزار و 98 واحد رس��يد. 
همچنين ش��اخص كل بورس با معيار هم وزن 
۲هزارو۱0۲ واحد رشد كرده و به رقم 430 هزار 

و ۲0۲ واحد رسيد. 
ارزش ب��ورس ته��ران ب��ه بي��ش از 6 ميلي��ون 
و390 هزار ميليارد تومان و ارزش مبادالت روزانه 

اين بازار نيز بيش از ۱6هزار ميليارد تومان بود. 
همچنين در فرابورس ايران، ارزش معامالت روز 
به بيش از 5 هزار ميليارد تومان رسيد كه مجموع 
ارزش معامالت در بورس اوراق و فرابورس ايران 

به بيش از ۲3 هزار ميليارد تومان رسيد. 
نمادهاي شاخص س��از اكث��راً مثب��ت بودند و 
بيشترين اثر افزايشي در ش��اخص كل بورس از 
سوي نماد شركت هاي پتروشيمي خليج فارس، 
فوالد مباركه، ملي مس، گل گهر، سرمايه گذاري 
غدير، چادرملو و گس��ترش نفت وگاز پارسيان 

بوده است. 
در بازار نقدي فرابورس ايران نيز شاخص كل در 
پايان معامالت 469 واحد ارتق��ا يافت و به رقم 

۱7 هزار و 9۲0 واحد رسيد. 
همچنين ارزش بازار اول و دوم فرابورس بيش از 

يك ميليون و ۱70 هزار ميليارد تومان رسيد. 
دي��روز نمادهاي گهرزمي��ن، بيمه پاس��ارگاد، 
پتروش��يمي مارون، آرياساس��ول، پتروشيمي 
تندگوي��ان، پتروش��يمي زاگ��رس و ذوب آهن 
اصفهان، بيشترين اثر را در رشد شاخص فرابورس 

داشتند. 
همچنين رئيس كل س��ازمان خصوصي سازي 
اعالم كرد، با توجه به استقبال مردم و تقاضايي 
كه از س��وي م��ردم مطرح ش��ده ب��ود، مهلت 
پذيره نويسي براي واحدهاي صندوق »دارا دوم« 
يا همان پااليشي يكم تا ساعت ۲4روز يك شنبه 

30شهريور99 براي بار دوم تمديد شد. 
وي گفت: هر ايراني دارنده كد ملي مي تواند در 
س��قف 5 ميليون تومان واحدهاي اين صندوق 
را با حداقل ۲0 درصد تخفي��ف خريداري كند. 
صندوق پااليش��ي يك��م مركب از س��هام چهار 
پااليش��گاه تهران، اصفهان، تبريز و بندرعباس 
است كه بر اساس قيمت روز چهارم شهريور ماه 
يعني آخرين روز قبل از پذيره نويسي واحدهاي 
اين صندوق با حداقل ۲0 درصد تخفيف به مردم 

ارائه مي شود.
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 حذف تورم از بودجه
و بانكداري 1400 

بودجه ريزي تورمي يك��ي از عوامل اصلي خل��ق نقدينگي بدون 
پشتوانه در اقتصاد ايران به شمار مي رود، به طور نمونه حجم پول 
كه تا خرداد سال 97 تنها در حدود۲00هزار ميليارد تومان بود، 
در خرداد س��ال 99 به محدوده 50۲ه��زار ميليارد تومان جهش 
داشته است كه رشد اين رقم و در آميخته شدنش با ضريب فزاينده 
پولي 7 درصد به خوبي نش��ان مي دهد كه چه جهش��ي به حجم 

نقدينگي داده است. 
از آنجايي كه رشد حجم پول و نقدينگي طي سال هاي اخير با كاهش 
رش��د اقتصادي و افزايش توليد كاال و خدمات همراه بوده،  از ارزش و 
قدرت خريد پول ملي كاس��ته شده اس��ت،  بدين ترتيب در شرايطي 
كه قدرت خريد دارن��دگان درآمد و پس انداز ريال��ي همچون نيروي 
كار، بازنشستگان، مستمري بگيران و سپرده گذاران در بانك كاهش 
داشته است بر ارزش دارايي هاي صاحبان دارايي هاي غير نقدي چون 
زمين و س��اختمان، س��هام، طال،  خودرو، ارز  و ل��وزام خانگي افزوده 

شده است. 
در واق��ع همانطور ك��ه مي بينيم اثر سياس��تگذاري مال��ي و پولي در 
رهگذر بودجه ري��زي و بانكداري تورمي آن مي ش��ود كه قدرت خريد 
پول محدود مي ش��ود، اما ارزش دارايي صاحبان دارايي هاي غير نقدي 
افزايش مي يابد، در حقيقت اش��خاصي كه با انجام كار تالش مي كنند 
درآمد كسب كنند، به دليل كاهش ارزش پول ملي قدرت خريدشان 
محدود مي شود و اشخاصي كه صاحبان دارايي هاي غير نقدي هستند 
بدون اينكه فعاليتي كنند، صرفاً به دليل سياس��تگذاري هاي منتج به 
توليد تورم و كاهش ارزش پول ملي، ارزش دارايي هايشان باال مي رود 

و ثروتمند تر مي شوند. 
اينجاست كه بايد با ابزار مالياتي بي عدالتي را كه سال هاست در حوزه 
سياستگذاري پولي و مالي در جريان است، جبران كنيم و با اخذ ماليات 
از عايدي س��رمايه و مجموع داراي��ي و درآمد از محل اخ��ذ ماليات از 
ثروت،  فقر را در جامعه از بين ببري��م و هزينه هاي دولت را نيز از محل 

ماليات هاي مذكور پوشش دهيم. 
از اين رو، انتظار مي رود بودجه ريزي و بانكداري تورمي در س��ال 
۱400 پايان يابد و با ابزار ماليات مانع از كاهش ارزش پولي ملي 
شويم، زيرا اگر قرار باشد همچون گذشته بودجه ريزي و بانكداري 
كنيم، عماًل قدرت خريد طبقات پايين به واس��طه كاهش ارزش 
پول ملي محدود و ارزش دارايي صاحبان دارايي افزون مي شود كه 
تكرر اين وضعيت آسيب هاي قابل مالحظه اي را پديد آورده است 
كه خروج توليد كنن��دگان از دايره توليد و حض��ور آنها در حوزه 
خريد و نگه��داري كاالهايي چون زمين و س��اختمان، ارز، طال ، 
سكه، خودرو و سهام تنها بخشي از آن است، زيرا مي دانند اعمال 
سياست هاي پولي و مالي تورمي در اقتصاد، ارزش اين دارايي ها 
را رش��د مي دهد و آنها با نگهداري اين دارايي ها در ترازنامه خود 

ثروتمند تر مي شوند. 

در معامالت بازار آزاد تهران
 قيمت سكه 

به 1۳ ميليون و 100 هزار تومان رسيد
روز چهارش�نبه  قطع�ه س�كه ط�رح جدي�د  ه�ر  قيم�ت 
26 ش�هريور 1399 ب�ه 13 ميلي�ون و 100 ه�زار توم�ان در 
معام�الت ب�ازار آزاد تهران رس�يد.  اي�ن در حالي اس�ت که نرخ 
دالر ني�ز در ب�ازار آزاد در محدوده 27ه�زار تومان ق�رار گرفت. 
به گزارش خبرنگار مهر، قيمت هر قطعه سكه طرح جديد روز چهارشنبه 
۲6 شهريور ۱399 به ۱3 ميليون و ۱00 هزار تومان در معامالت بازار 

آزاد تهران رسيد. 
همچنين قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم ۱۲ ميليون 
و 300 هزار تومان، نيم س��كه 6 ميليون و 730 هزار تومان، ربع سكه 
3 ميليون و 850 هزار تومان و سكه يك گرمي يك ميليون و 970 هزار 

تومان است. 
همچنين قيمت هر اونس طال در بازارهاي جهان��ي ۱965 دالر و 64 
سنت و هر گرم طالي ۱8 عيار يك ميليون و ۲3۲ هزار و 969 تومان 

است. 
   نرخ دالر نيز در بازار آزاد در محدوده 27هزار تومان 

قرار گرفت
كارشناسان اقتصادي معتقدند در پي اصالح اخير بازار سهام، نقدينگي 
وارد بازار طال و سكه شده است، از اين رو نرخ در اين بازار حتي از بازار ارز 
نيز پيشي گرفته است،  البته نرخ هاي بازار مالي سكه نشان مي دهد كه 

رشد بازار فيزيكي شايد ادامه بيشتري هم يابد. 
سكه تقاضاي س��نتي بيشتري نس��بت به ارز دارد؛ چراكه هم تهيه و 
هم ريسك نگهداري آن از ارز كمتر اس��ت. خريد سكه پيامد امنيتي 
و انتظامي متوجه كس��ي نمي كند. به نظر مي آيد اين جنس تقاضا در 
ش��رايط فعلي، اوج گرفته است. در واقع تقاضای س��رمايه براي رفتن 
به پناهگاه در اي��ران رو به افزايش اس��ت كه يكي از عل��ل اصلي آن، 
ريسك هاي سياسي پيشرو اس��ت. از نظر برخي تحليلگران، سكه در 
شرايط فعلي انتظارات منفي را پيشخور كرده و با توجه به انتظارش از 

نرخ دالر آينده قيمت خورده است.


