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در حالي كه هيئت وزيران در 20 مهر ماه امسال در مصوبه ای تمامي 
مشتركان صنعتی برق با قدرت باالی ۵ مگاوات را موظف به تهيه 
برق مورد نياز خود از بورس ان�رژی كرده بود، مديرعامل بورس 
انرژی ايران ابالغيه ای را پيرامون تأمين برق در بورس انرژی برای 
همه شركت های كارگزاری عضو اين بازار صادر كرده كه براساس 
مصوبه هيئت وزيران اس�ت كه به تازگی منتش�ر ش�ده است.

به گزارش روابط عمومی بورس انرژی، سیدعلی حسینی، مدیرعامل 
بورس انرژی ایران در ابالغیه ای به همه شرکت های کارگزاری عضو 
این بازار با اش��اره به مصوبه اخیر هیئت وزیران پیرامون تأمین برق 

در بورس انرژی اعالم کرد: بر اساس ابالغ مصوبه ۲۰ مهر ماه امسال 
هیئت وزی��ران »تمامي مش��ترکین صنعتی برق با ق��درت باالی 
5 مگاوات موظفند برق )ان��رژی الکتریکی( مورد نیاز را به وس��یله 
قراردادهای دوجانبه یا س��ایر روش های مت��داول در بورس انرژی 

ایران تأمین کنند.«
بر اس��اس این ابالغیه، مدیرعامل ب��ورس ان��رژی از مدیران عامل 
شرکت های کارگزاری درخواس��ت کرد با توجه به اهمیت موضوع، 
نس��بت به انجام امور مربوط به بازاریابی و جذب مشتریان بالقوه در 
این بازار اقدام کنند. هیئت وزیران در ۲۰ مهر ماه امسال در مصوبه ای 

تمامي مش��ترکان صنعتی برق با قدرت باالی 5مگاوات را موظف 
کرده بود برق مورد نیاز خود را به وسیله قراردادهای دوجانبه یا سایر 

روش های متداول در بورس انرژی تأمین کنند.
برابر این مصوبه همچنین وزارت نیرو و بورس انرژی موظف شده اند 
که زیرس��اخت های الزم برای تأمین برق سایر مشترکین از طریق 
قراردادهای دوجانبه یا روش های متداول بورس انرژی را فراهم کنند، 
به گونه ای که بر اساس یک برنامه زمانبندی شده، در دو سال آینده 
همه مشترکین باالی یک مگاوات مشمول بند یک این تصویب نامه 

مبنی بر تأمین برق از بورس انرژی شوند.

برق باالي 5 مگاوات وارد رينگ بورس انرژي شد
    بورس

در حالي ك�ه رهبر معظ�م انق�الب در ديدار 
اعضاي س�تاد ملي مقابله با كرونا خواس�تار 
حمايت بيمه اي از كارگران فاقد بيمه و بيكار 
ش�ده در اث�ر كرون�ا ش�دند، جا دارد تمامي 
صندوق هاي بازنشستگي و س�ازمان تأمين 
اجتماع�ي بيمه ها و بانك ه�ا و هلدينگ هاي 
چن�د رش�ته اي و ش�ركت ها در راس�تاي 
عمل ب�ه مس�ئوليت هاي اجتماع�ي خود در 
اين ح�وزه ورود ج�دي داشته باش�ند و اين 
مقوله تا ريش�ه كني كرونا ادامه داشته باشد. 
اگر چ��ه در ش��رایط تحریم و جن��گ اقتصادي 
تنگناي مالي به کشور از س��وي امریکا تحمیل 
شده اس��ت و ش��یوع کرونا تنگناي مالي مذکور 
را تش��دید کرده اس��ت، اما برخ��ي از بنگاه ها و 
فعالیت ه��اي اقتصادي داراي منابعي هس��تند 
که اگر کمي صرفه جوی��ي در هزینه هاي جاري 
کنند مي توانند در حوزه حمایت از اقش��اري که 
ماه هاست در اثر ش��یوع کرونا با مشکالت مالي 

روبه رو شده اند ، ورود مستمر داشته باشند. 
مجموعه هاي اقتص��ادي چون بانک ها، بیمه ها، 
صندوق ه��اي بازنشس��تگي، س��ازمان تأمین 
اجتماعي، هلدینگ هاي چند رشته اي، شرکت ها 
در راس��تاي عمل به مس��ئولیت هاي اجتماعي 
خود مي توانند کمک ه��اي نقدي و کاالیي را به 
مجموعه هایي داشته باشند که وظیفه حمایت از 

اشخاص آسیب دیده از کرونا را برعهده دارند و 
در این بین صداو سیما و رسانه ها نیز مي توانند 
کمک هاي مجموعه ه��اي فوق را در راس��تاي 
عمل به مس��ئولیت اجتماعي بنگاه ها پوش��ش 
دهند تا م��ردم را ب��ه اس��تفاده از محصوالت و 
خدمات بنگاه هاي مشارکت کننده در اقدام فوق 

ترغیب کنند. 
هادي ابوي دبی��رکل کانون عال��ي انجمن هاي 
صنفي کارگ��ران  در گفت وگو با ایس��نا، ضمن 
تقدیر و تش��کر از بیانات ارزش��مند مقام معظم 
رهبري در حمایت از کارگران فاقد بیمه و بیکار 
شده از کرونا اظهار کرد: ایشان در دیدار با اعضاي 
س��تاد ملي مقابله با کرونا تأکی��د فرمودند که 
س��ازمان تأمین اجتماعي موظف اس��ت به حل 
مشکل کارگران بیکار ش��ده و فاقد بیمه کمک 
کند تا آنها در شرایط کرونا بتوانند از پوشش هاي 
حمایتي برخوردار ش��وند. به ای��ن معنا که اگر 
پیش��نهاد یا طرح و الیحه اي نیاز است از سوي 
تأمین اجتماعي به مجلس ارائه شود تا زیرساخت 
کمک ب��ه کارگراني که بیمه بی��کاري ندارند به 

وجود آید. 
   پيش بيني منابع براي پوشش كارگران 

فاقد بيمه بيكاري
وي افزود: طبعاً نمي توانیم از منابع س��ازمان که 
متعلق به کارگران و کارفرمایان است و به آن حق 

بیمه مي پردازند، استفاده کنیم، ولي براي کساني 
که بیمه شده نیستند باید منابع دیگري پیش بیني 
شود. مي توانیم تحت عناوین مختلفي نظیر بیمه 
حمایتي یا کمک دولتي طرح یا الیحه اي بدهیم و 
از محل برخي منابع سهمي براي کارگران روزمزد، 
فصلي و ساختماني و فاقد بیمه درنظر بگیریم یا 
شرایطي پیش بیني کنیم که این کارگران با ارقام 

کمي حق بیمه پرداخت کنند. 
دبیرکل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران 
آمادگي تش��کل هاي کارگري براي شناسایي و 
معرفي کارگران فاقد بیمه و بیکار شده از کرونا را 
اعالم کرد و گفت: وزارت کار مي تواند از ظرفیت 
تش��کل هاي کارگري که ارتب��اط نزدیک تري 
ب��ا گروه هاي کارگ��ري دارند ب��راي این منظور 

استفاده کند. 
   همراه�ي دول�ت و خيري�ن در تأمي�ن 

بسته هاي معيشتي
ابوي در عین حال درباره ورود خیرین در بحث 
حمایت از کارگران و تأمین بسته هاي حمایتي 
از س��وي دولت گف��ت: دول��ت و کارفرمایان به 
اندازه وس��ع خود در بحث حمایت از گروه هاي 
آسیب پذیر و کارگران ورود کرده اند ولي معتقدم 
مي توانیم از ظرفیت خیرین در اعطاي کمک هاي 
مؤمنانه اس��تفاده کنی��م. مقام معظ��م رهبري 
فرمودند که باید با همراهي مس��اجد و بس��یج 

مردمي به تهیه و توزی��ع مایحتاج افرادي که در 
قرنطینه به س��ر مي برند کم��ک  کنیم،بنابراین 
پیشنهاد ما این است که بخش دولت و خیرین در 
خصوص کمک هاي مؤمنانه در کنار هم و همسو 
با یکدیگر پیش بروند تا خدمت رساني و حمایت 
از گروه هاي ضعیف و کارگران آسیب دیده از کرونا 

به شکل مطلوب تري صورت گیرد. 
وي در خصوص تأمین ارزاق و بسته هاي معیشتي 
براي کارگران آسیب دیده از کرونا توسط خیرین 
نیز گفت: اگر در زمینه تأمین کاالهاي اساس��ي 
ش��بکه دولت به کمک خیرین بیاید مي توان با 
قیمت مناسب تري ارزاق را تهیه کرد و به دست 
نیازمندان رساند. در خراسان رضوي با همکاري 
کمیته امداد و سپاه آستان قدس و خیرین براي 
تأمین بس��ته هاي معیش��تي وارد عمل شدیم، 
ولي متأس��فانه چوب الي چرخ ما گذاش��تند و 
مش��کالتي به وجود آوردند،بنابرای��ن منظور از 
تأمین زیرساخت این نیس��ت که دولت از منابع 
خودش پول خرج کند، بلکه از محل درآمدهاي 
حاصل از هدفمن��دي یارانه ها اقدام یا ش��رایط 
کمک رس��اني را تس��هیل کند و اگر ساختماني 
براي بسته بندي اقالم نیاز است در اختیار بگذارد 
و با همراه��ي خیرین و از محل مش��ارکت هاي 
مردمي به یاري کارگران و گروه هاي آسیب دیده 

از کرونا برویم.

بنگاه ها در بيمه اشخاص آسيب ديده از كرونا مشاركت كنند

كاهشنرخبرابريريالباارزهايخارجيوحید حاجی پور
چراغسبزتقويتصادرات

كاهش ارزش پ�ول ملي در برابر س�اير ارزها يك�ي از راهكارهاي 
هدفمند س�ازي مص�رف در بازار داخل�ي و تقويت ص�ادرات كاال 
و جايگزين�ي كااله�اي وارداتي با كااله�اي توليد داخل اس�ت. 
در این بین در حالي که وزارت خزانه داري امریکا از ناحیه تحریم نفتي 
تالش دارد دسترسي کشور به درآمدهاي ارزي را محدود سازد، کاهش 
نرخ برابري ریال با سایر ارزها مش��وقي براي صادرات کاالي غیر نفتي 
جهت ارز آوري و پوشش هزینه واردات کاالهاي اساسي و ضروري شده 
است، در همین راستا رئیس اتاق مشترك بازرگاني ایران و عراق گفت: 
افزایش قیمت ارز آن هم به بیش از 3۰ هزار تومان بهترین مشوق براي 
توسعه صادرات است. در جنگ اقتصادي که وزارت خزانه داري امریکا 
بر علیه ایران به راه انداخته است، هدف آن است که دسترسي ایران به 
منابع ارزي ناشي از صادرات نفت محدود شود، در داخل نیز سیاست 
کاهش نرخ براي ریال با ارزهاي خارجي اعمال شده تا به واسطه تقویت 
صادرات غیر نفتي، ارز حاصله از این محل مناب��ع ارزي جهت واردات 

کاالهاي اساسي و ضروري کشور را پوشش دهد. 
تقریباً دوسالي مي ش��ود که در غیاب ارزهاي نفتي، ارزهاي ناشي از 
صادرات کاالهاي غیر نفتي بازار ارز کشور را مدیریت مي کند. در این 
بین هر چند به واس��طه کاهش قدرت خرید ریال، فش��اري به داخل 
کشور وارد مي شود، اما در شرایط جنگ اقتصادي به واسطه رشد نرخ 
ارز واردات گران تر تمام مي ش��ود و تولید کننده داخلي انگیزه الزم را 
براي تولید کاالي مشابه خارجي را پیدا مي کند و در عین حال صادرات 
غیر نفتي نیز تقویت شده و ارز الزم براي پوشش هزینه واردات کاالهاي 
غیرضروري تأمین مي شود. کارشناس��ان اقتصادي معتقدند هر چند 
تقویت تولید ی��ا جایگزیني تولید داخل با کاالهای��ي که پیش از این 
وارد کشور مي شدند، هزینه ها و حواشي به همراه دارد، اما تداوم این 
مسیر مي تواند رها شدن اقتصاد از وابستگي به نفت و برخي از کاالهاي 
وارداتي بینجامد و افق هاي جدیدي را پیش روي تولید داخل بگشاید، 
منتهاي مراتب هم گام با سیاس��ت ارزي فوق باید تغییراتي در حوزه 
سیاست هاي تجاري، پولي، مالي به نفع تولید کننده و مصرف کننده 

داخلي اعمال شود. 
رئیس اتاق مشترك بازرگاني ایران و عراق گفت: در راستاي بهره گیري 
از این فرصت ها باید برخ��ي رویکردهاي نظام مدیریت ارزي کش��ور 
تغییر کند. یحیي آل اس��حاق در گفت وگو با فارس با اش��اره به لزوم 
به کارگیري روش واردات کاال در مقابل صادرات گفت: اگرچه باید ارز 
حاصل از صادرات به اقتصاد کشور بازگردانده شود و در این باره شکي 
نیست، اما روش بانک مرکزي نیز براي کنترل و مدیریت ارز حاصل از 
صادرات نباید فقط مدیریت فیزیکي ارز باشد و الزم است که براساس 

واقعیت هاي موجود اقتصادي در این خصوص برنامه ریزي کند. 
رئیس اتاق بازرگاني مشترك ایران و عراق افزود: در شرایط فعلي اقتصاد 
مالك مدیریت ارز حاصل از ص��ادرات براي بانک مرک��زي باید اثرات ارز 
حاصل از صادرات در اقتصاد باشد، نه اینکه مدیریت ارز حاصل از صادرات 
و تخصیص ارز ب��ه واردات بر عهده بانک مرکزي باش��د. وي با بیان اینکه 
کاالهاي مورد نیاز وارداتي باید بصورت کاماًل دقیق توس��ط وزارت سمت 
مش��خص و لیس��ت ش��ود، گفت: لذا براي واردات در مقابل صادرات باید 
صادرکنندگان مجاز باش��ند فقط کاالها و مواد اولیه مورد نیاز کش��ور را 
وارد کنند و این کار کاماًل تحت نظارت و بصورت دقیق باید انجام ش��ود. 
آل اسحاق با بیان اینکه به رغم افزایش قیمت ارز از فرصت طالیي توسعه 
صادرات استفاده نکرده ایم، گفت: افزایش قیمت ارز آن هم به بیش از 3۰ 
هزار تومان بهترین مشوق براي توسعه صادرات است در حالي که به علت 
مشکالت مختلف و بورکراسي هاي دست و پاگیر و برخي سیاستگذاري هاي 
ارزي، صادرکنندگان از این فرصت طالیي استفاده نکرده اند و به رغم افزایش 

شدید قیمت ارز شاهد رونق صادراتي نبودیم. 
رئیس اتاق مشترك بازرگاني ایران و عراق با اشاره به شیوه بکارگیري تهاتر 
کاال در تجارت ایران با برخي کشورها گفت: حتي در زمینه فروش نفت 
نیز باید در شرایط فعلي از این روش استفاده کرد و با توجه به مشکالتي 
که براي دریافت ارز حاصل از صادرات نفت وجود دارد باید در مقابل پول 
حاصل از فروش نفت کاالهاي اساسي و مورد نیاز به کشور وارد شود. وي 
با اشاره به افت 15 تا 3۰ درصدي تجارت جهاني به علت شیوع ویروس 
کرونا بیان داشت: در حال حاضر بسیاری از کشورها بخشي از صادرات 
خود را به علت پیامدهاي ناشي از ش��یوع ویروس کرونا از دست داده اند 
بنابراین بسیاري از کشورها خواهان صادرات کاال هستند و مي توان براي 
برقراري روابط تجاري از شیوه تهاتر کاال بهره گرفت. آل اسحاق با تأکید بر 
لزوم تغییر برخي رویکردها در نظام مدیریت ارزي کشور بیان داشت: نظام 
مدیریت ارز کشور صرفاً نباید نظام مدیریت اسکناس و مدیریت فیزیکي 
پول و ارز باشد. وي افزود: اگر دیپلماسي اقتصاد ما با دیپلماسي سیاسي 
هماهنگ باشد و هدف اولیه وزارت امور خارجه حل گره هاي اقتصادي 
باشد، بسیاري از مسائل و مشکالت اقتصادي کشور حل خواهد شد. رئیس 
اتاق مشترك بازرگاني ایران و عراق بیان داشت: همچنین براي توسعه 
تجارت با کشورها نباید یک نوع سیاست ارزي را اجرا کرد، بلکه با توجه به 
شرایط قطعاً سیاست و نحوه بازگشت ارز از کشورهایي مانند افغانستان یا 
عراق با کشورهاي اروپایي متفاوت خواهد بود و لذا سیاست هاي بازگشت 

ارز باید براساس واقعیت هاي اقتصادي تعیین شود. 
..................................................................................................................
كاهش۲۶درصديپروازهايفرودگاهمهرآباد
پروازه�اي ف�رودگاه مهرآب�اد در ش�ش ماه نخس�ت امس�ال، 
در مقايس�ه با مدت مش�ابه س�ال قبل 2۶ درصد كاهش داش�ت. 
به گزارش خبرگزاري مهر، فرودگاه بین المللي مهرآباد اعالم کرد: در شش ماه 
اول س��ال ۹۹، در این فرودگاه با بیش از ۴5 ه��زار و ۸۰۰ پرواز، ۴ میلیون و 
55۰ هزار مسافر جابه جا شده اند. بر اس��اس اعالم این فرودگاه، با توجه به 
شرایط ناشي از انتشار ویروس کرونا در شش ماه اول سال، نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته، ۲۶ درصد کاهش در نشست و برخاست و ۲۸ درصد 
کاهش در جابه جایي مسافر داشته ایم. در حوزه حمل بار نیز بیش از 31 هزار 
تن بار در شش ماه اول سال در مهرآباد جابه جا شده است که نسبت به مدت 
مشابه در سال گذش��ته ۲1 درصد کاهش داش��ته ایم. فرودگاه بین المللي 
مهرآباد همچنین از هموطنان خواست با توجه به موج سوم فراگیري کرونا 
که از دو موج قبلي س��همگین تر بوده و روزانه جان هموطنان عزیزمان را 
مي گیرد، به گونه اي برنامه ریزي کنند که فقط به سفرهاي ضروري بروند و 

سفرهاي تفریحي خود را به روزهاي دیگر موکول کنند. 
..................................................................................................................

سازمان راهداري اعالم كرد
افزايش۱۷درصديسفرهايتعطيالت

آخرهفته
س�ازمان راه�داري و حم�ل و نق�ل ج�اده اي اع�الم ك�رد: 
س�فرهاي بي�ن اس�تاني در تعطيالت آخ�ر هفته اي كه گذش�ت 
در مقايس�ه ب�ا هفت�ه قب�ل آن، 17/۶درص�د افزاي�ش ياف�ت. 
علي اکبر آشوري افزود: بر اس��اس اطالعات ثبت شده در سامانه هاي 
تردد شمار منصوبه در سطح شبکه جاده اي کشور، در روزهاي پنج شنبه 
و جمعه اول و دوم آبان بی��ش از 3میلیون و 5۴1 ه��زار خودرو، تردد 
بین استاني داش��ته اند. وي اضافه کرد: این میزان، نشان دهنده رشد 
17/۶درصدي سفرها در این هفته در مقایسه با مدت مشابه هفته قبل 
است. رئیس مرکز مدیریت راه هاي کش��ور گفت: همچنین این عدد 
نسبت به تعطیالت دو هفته قبل7/5درصد افزایش نشان مي دهد، اما 
میزان ترددهاي بین استاني در مقایسه با سه هفته قبل ۴/5درصد و در 
مقایسه با هفته اول مهر ۹/1درصد کاهش داشته است. به گفته آشوري 
در مجموع، میزان ترددهاي بین استاني در مقایسه با دو هفته قبل رشد 

داشته، اما سفرها نسبت به یک ماه قبل، کاهش یافته است.

در حالي كه در طول هفت س�ال اخير حجم 
نقدينگ�ي ب�ا ميانگين رش�د ماهانه حدود 
30 هزار ميليارد تومان  از محدوده ۵00هزار 
ميلي�ارد توم�ان  ب�ه مح�دوده 3000 هزار 
ميليارد تومان رس�يده است و كارشناسان 
اقتص�ادي دليل اي�ن رويداد را اس�تقراض 
دول�ت از سيس�تم بانك�ي جهت پوش�ش 
هزينه ه�اي بودج�ه اي و نات�رازي بانك ها 
عنوان مي كنند، اين روزها ش�ايعه افزايش 
مجدد نرخ سود بانكي به راه افتاده كه رئيس 
كل بانك مركزي اين موضوع را تكذيب كرد.

حجم نقدینگي ک��ه در پاپان دول��ت دهم در 
محدوده 5۰۰ هزار میلیارد تومان قرار داشت، 
هم اکنون با ۲ هزار و5۰۰ هزار میلیارد تومان 
رش��د به مرز 3هزارهزار میلیارد تومان رسیده 
اس��ت، در حقیقت در طول هفت س��ال اخیر 
به طور میانگین ماهانه حدود 3۰ هزار میلیارد 

تومان بر حجم نقدینگي افزوده شده است.
   استقراض دولت و بانك ها از ارزش

بررسي ریشه هاي رشد حجم نقدینگي نشان 
مي دهد استقراض دولت از سیستم بانکي جهت 
پوش��ش کس��ري بودجه و همچنین ناترازي 
بودجه بانک ها در رش��د حجم نقدینگي نقش 
ویژه اي داشته است. در این میان از آنجایي که 
طي هفت سال گذشته میانگین رشد اقتصادي 
منفي بوده اس��ت، به این نتیجه مي رسیم که 
میزان تولید کاال ک��م و میزان تولید نقدینگي 
جهش یافته که محص��ول این روی��داد تورم 

بوده است.
کفای��ت پایین س��رمایه بانک ه��ا، انحراف در 
بنگاه��داري، مطالبات مع��وق قابل مالحظه، 
دارایي هاي سمي امالك و مستغالت غیرقابل 
نقدش��وندگي با نرخ مورد انتظار و هزینه هاي 
جاري قابل مالحظه آنه��ا در کنار بدهي هاي 
قابل مالحظه ش��ان به مش��تریان این انتظار 
را ایج��اد کرده اس��ت که حوزه بانک��داري در 
اقتصاد ایران کوچک ش��ود، زیرا در بعد تأمین 
مالي واقع��ي قدرت بانک ها به ش��دت کاهش 

یافته است.
   برنامه كوچك سازی حوزه بانك 

چه شد؟
به طور مثال سال گذشته وقتي بانک ها مدعي 
ش��دند حدود هزارهزار میلیارد تومان اقتصاد 
را تأمین مالي کرده ان��د، وزیر اقتصاد گفت که 
تنها 3۰ درصد از تأمین مالي فوق، تأمین مالي 
جدید بوده است. این در حالي است که پیش از 
این معاون وزیر اقتصاد مدعي شده بود که نیمي 
از ش��عب بانکي نیز باید کاهش یابند. گفتني 
است، تعداد شعب بانکي حدود ۲3هزار شعبه 
است که طي دهها سال گذشته همواره حجم 
عظیمي از نقدینگي تحت قالب سپرده بانکي 
سوددار تضمین ش��ده علي الحساب در اختیار 

بانک ها بوده است.
بس��یاري از کارشناس��ان اقتصادي معتقدند 
بانک ها باید کوچک ش��وند و نرخ سود بانکي 
نیز در یک بازه زماني کاهش یابد. از این رو بهتر 

است مجلس شوراي اسالمي و دولت، مسئله 
کوچک س��ازي حوزه بانکي در اقتصاد ایران و 
توسعه بازار سرمایه با هدف تقویت بازار بدهي و 
سهام را در دستور کار قرار دهند، زیرا پرداخت 
سود علي الحساب تضمین شده از ناحیه بانک ها 
ردي در رشد حجم نقدینگي بدون پشتوانه دارد 

که باید این مقوله مهار شود.
حجم نقدینگی در فصل تابس��تان سال جاری 
با رش��د حدود 3۰۰ هزار میلی��ارد تومانی به 
محدوده 3هزارهزار میلیارد تومان نزدیک شده 
 است. در عین حال پایه پولی به محدوده 3۸۰ 
هزار تومان و ضریب فزاینده پولی نیز به عدد ۸ 

نزدیک شد.
در حالي ش��ایعه ش��ده که نرخ س��ود بانکي 
در برخ��ي از بانک ها در حال افزایش اس��ت و 
تماس هایي با مش��تریان جه��ت افزایش نرخ 
سود تحت قالب قرارداد جدید گرفته شده که 
بانک مرکزي این موض��وع را تکذیب مي کند. 
در این میان از آنجایي که نرخ س��ود سپرده از 
تورم عقب مانده است، این احتمال وجود دارد 
که برخي از بانک ها از بیم آنکه مشتریانشان از 
بانک خارج شوند، به شکل چراغ خاموش سود 

بانکي را افزایش دهند.
   نرخ سود بانكی افزايش پيدا نمی كند

رئیس کل بان��ک مرکزی با بی��ان اینکه تمام 
تالش بانک مرکزی معطوف ب��ه کنترل تورم 
اس��ت، گفت: با توجه به وجود ش��وك منفی 
عرضه، ناترازی بانک ها و نیاز مالی دولت؛ امروز 

افزایش نرخ س��ود بانکی سیاستی نیست که 
توفیق قطعی داشته باش��د و بر همین اساس 
به دنبال روش های دیگری برای کاهش فشار 

تورمی در بازارها هستیم.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در یادداشتی 
اینستاگرامی درباره اهداف و ابزار بانک مرکزی 
نوش��ت: در طول حدود دو سال گذشته، بانک 
مرکزی تحت فش��ار فزاینده ای بوده است که 
دلیل اصلی آن، شدت گرفتن تحریم ها و شوك 
منفی عرض��ه، آن هم در ش��رایطی که نیروی 
انباشته شده نقدینگی هم در حال تخلیه شدن 

روی قیمت ها بود.
وی با بیان اینکه مشکالت دیگر از جمله کرونا و 
کسری بودجه نیز به تشدید اجتناب ناپذیر رشد 
نقدینگی منجر شده است، افزود: سیاستگذاری 
پولی برای مقابله با شوك منفی عرضه، حتی در 
شرایط معمول هم دشوار اس��ت چه برسد به 
اقتصاد ایران که با انبوهی از مشکالت ساختاری 

نیز مواجه است.
وظیفه اساس��ی بانک مرکزی ثبات قیمت ها و 
پس از آن جلوگیری از رک��ود و کاهش تولید 
اس��ت. واضح اس��ت، مطابق نظریه اقتصادی، 
امکان دس��تیابی به هدف های زی��اد با تعداد 

محدودی ابزار وجود ندارد.
به گفته رئی��س کل بان��ک مرک��زی نظر به 
خطری که تشدید نگران کننده تورم به صورت 
آسیب های جدی به دهک های متوسط و پایین 
جامعه و ایجاد عدم اطمینان و نیز ممانعت از 
ت��داوم فعالیت ه��ای تولی��دی دارد، منطقی 
اس��ت که توقع جامعه بر تمرکز بانک مرکزی 
بر کنترل تورم باش��د. با وج��ود درد و رنجی 
که ملت م��ا از تحریم ها دیده اس��ت، اقتصاد 
ایران آنط��ور که امریکا تص��ور می کرد، دچار 
فروپاشی نشده و نش��انه های فاصله گرفتن از 
عمق رکود را نمایان ساخته است و تمام تالش 
بانک مرکزی باید معط��وف به کنترل تورم به 
هر طریق ممکن و تداوم وضعیت رو به بهبود 

بخش حقیقی باشد.
همتی ادامه داد: بانک مرکزی به خوبی واقف 
است که با توجه به وجود شوك منفی عرضه، 
ناترازی بانک ه��ا و نیاز مالی دول��ت؛ امروز 
افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که 
توفیق قطعی داشته باشد، برهمین اساس به 
دنبال روش های دیگری برای کاهش فش��ار 
تورمی در بازارهاس��ت. البته با ابزارهای در 
اختیار، روند نرخ سود بین بانکی نیز تعدیل 

خواهد شد.
این اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در حالی 
است که مدتی است در رسانه ها و فضای مجازی 
گفته هایی مطرح مي شود مبنی بر اینکه بانک 
مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار ب��رای کنترل 
تورم قصد دارند نرخ سود سپرده های بانکی را 
افزایش دهند. با این حساب، گفته های همتی 

احتمال این اتفاق را به کل از بین برد.

هادی    غالمحسینی
  گزارش   یک

كپیكاریهاادامهدارد
با جدی تر ش��دن تهاتر نفت و کاال، حاال هم��ه کپی کاری ها از دولت 
قبل تکمیل ش��د؛ روحانی و تیمش طی س��ال های اخی��ر بارها برای 
»ردگم کنی« و فرار از پاس��خگویی، اقدامات دولت قبل را به باد انتقاد 
می گرفتند و در مراحل بعدی، تصمیمات پیش��ین را باطل کرده و از 

تصمیماتی می گفتند که از »عقل« سرچشمه می گیرد.
ایجاد دوقطبی جهل و تدبیر برای آنکه از اتفاقات مهم بگویند، شدت 
بسیاری به خود گرفت، اما اندکی بعد به صورت چراع خاموش مجبور به 
بازگشتن به همان تصمیماتی شدند که آن را حاصل مدیریت جاهالنه 
می دانس��تند. مصداق این امر هم فراوان اس��ت؛ از بازگشت به کارت 
سوخت و اس��تفاده از منابع داخلی برای توسعه صنایع باالدست نفت 

گرفته تا پیش فروش نفت و در نهایت تهاتر نفت و کاال.
بدون تردید عصبی ترین وزارتخانه در میان دستگاه های دولتی، وزارت 
نفتی اس��ت که طی این س��ال ها تالش فراوانی کرد تا هرچه که دولت 
گذشته کاشته بود مشتی علف هرز بداند، اما شخص وزیر نفت در صحن 
علنی مجلس حداقل در باب توسعه پارس جنوبی از عملکرد دولت پیش 
حمایت کرد. حاال هم قرار است طرح تهاتر نفت و کاال با جدیت بیشتری 
دنبال شود که در دولت گذشته نیز اجرایی ش��د. در آن دوره بخشی از 
نفت برای واردات دارو و کاالهای اساس��ی نظیر گندم، جو، کنجاله و... 
مورد مصرف قرار گرفت؛ وزارت نفت اما با حمالت پی در پی به آن روش ها 
با کلیدواژه »بابک زنجانی« سعی داشت نظام را در مسیری بیندازد که 

نمی تواند از روش های غیرمرسوم در مقابله با تحریم ها بهره ببرد.
اما اندکی بعد، چون چاره ای جز این نداشت، از کلمات جایگزین استفاده 
کرد؛ وزارتخانه ای که دور زدن تحریم را »قاچاق نفت« می دانست برای 
آنکه شبیه به دولت قبل نباشد، از واژه »بازارهای خاکستری« استفاده 
کرد تا با یک تغییر واژه، اینگونه القا کند که روش ما با روش گذشته فرق 
دارد. تعلل های وزارت نفت در این ح��وزه که منجر به نامه نگاری های 
سری در الیه های باالی حاکمیت ش��د، در نهایت کار را به تصمیمات 
استراتژیکی رس��اند که منجر به افزایش صادرات نفت طی چند ماهه 
اخیر شد. البته وزیر نفت مجبور ش��د در صحن علنی مجلس شورای 
اسالمی به این مهم اعتراف کند و رسماً بگوید نهادهای نظامی و امنیتی 
در فروش نفت نقش مهمی دارند. این اعتراف به خوبی نش��ان داد که 
انتقادها درباره کم کاری وزارت نفت در فروش نفت تا چه اندازه درست 
بود که پس از اتخاذ یک تصمیم مهم، اوضاع بهتر شد. امروز نیز تهاتر 
نفت و کاال جدی تر شده است که باز کردن این موضوع و روش های آن 
با منافع ملی در تضاد است، اما همین بس که تمامی راهکارهایی که این 
دولت، خود منتقدش بوده احیا شده و در حال به کارگیری است. گرچه 
بخشی از این راهکارها به دلیل گراهای داخلی و خارجی سوخته است، 
اما در مجموع »مرگ باد«هایی که به گذش��ته داده   می شد، به صورت 
زیرپوستی در دستور کار قرار گرفته است، با این تفاوت که طی سال های 
اخیر، وزارت نفت و دولت تدبیر و امید خود را در فضایی قرار دادند که 

گویی یک نظام جدید سیاسی بر سر کار آمده است. 
این وزارتخانه که همه انتقادهای وارده را »سیاسی کاری« می خواند، 
حاال نمی تواند منکر آن شود که تمام انتقادهای گذشته درباره اهمال 
وزارت نفت درست از آب درآمده اس��ت که مصداق عینی اش، آخرین 
حضور زنگنه در صحن علنی مجلس بود. البته این حق برای وزارت نفت 
قائل است که طبق رس��م رایج، صدای منتقدان خود را کاسب تحریم 

بخواند و دوباره به دولت قبل اشاره کند، در چند ماه پایانی عمر خود.

عرضهكارتاعتباري
باوثيقهگذاريسهامعدالتتاپايانآبان

مع�اون فن�اوري و توس�عه ن�وآوري ش�ركت س�پرده گذاري 
مرك�زي گف�ت: با توج�ه ب�ه اقدام�ات انج�ام ش�ده، اميدواريم 
تا پاي�ان آبان كارت هاي اعتباري به دس�ت س�هامداران برس�د. 
علیرضا ماهیار افزود: روش اعطاي کارت اعتباري س��هام عدالت به طور 
مکانیزه انجام مي شود، یعني س��هامداران با مراجعه به درگاه بانک هاي 
عامل مي توانند، درخواست وثیقه گذاري س��هام عدالت را داشته باشند، 
قاعدتاً در این روش کارت هایشان به نسبت ارزش سهامشان شارژ مي شود، 
اکنون چند بانک این فرآیند را به صورت مکانیزه انجام داده اند. وي ادامه 
داد: پس از آنکه شرکت هاي س��رمایه گذار استاني درج نمادشان انجام و 
مجمع شان برگزار شد، افرادي که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند، 
مي توانند براي دریافت سود یا فروش حاصل از سهام عدالت اقدام کنند، 
ما تالشمان این است سهامداران این روش تا پایان اسفند ماه به سودشان 
از طریق سامانه سجام دست پیدا کنند. معاون فناوري و توسعه نوآوري 
شرکت سپرده گذاري مرکزي درباره مشکالت تغییر روش فروش سهام 
عدالت از بلوکي به تجمیعي گفت: این سهام ها به روش دستوري خرید 
یا فروش نمي شوند، در گذشته که روش تجمیعي بود، پول افراد خرد به 
حسابشان واریز ، اما روش بلوکي سبب شد تا مبالغ به طور یکجا واریز شود.
همچنین افرادي که از فروش سهام خود تا قبل از واریز مبلغ به حسابشان 

پشیمان شده باشند، مي توانند تغییر رویه دهند. 
..................................................................................................................
FATFايرانرادرفهرستسياهنگهداشت

گروه ويژه اقدام مالي اعالم كرد ايران را در فهرست سياه خود نگه 
داشته است. 

 ،)FATF( به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس، گروه ویژه اقدام مالي
مجمع عمومي خود را از روز چهارشنبه هفته گذشته تا روز جمعه برگزار 
کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالي را در فهرست سیاه خود نگه دارد 
و محدودیت هاي سخت تري بر کشورهایي که در زمینه پولشویي و تأمین 
تروریسم همکاري نمي کنند، اعمال کند. بر اساس اعالم آسوشیتدپرس 
و رویترز، مارکوس پلیر، رئیس FATF گفت: با توجه به اینکه وضعیت 
این دو کشور تغییر نکرده است، همچنان در فهرست سیاه مي مانند. وي 
از تمامي کشورها و مقامات ناظر خواست تا اقدامات واکنشي مؤثر در مورد 
این کشور اعمال کنند. وي گفت: کشورهایي نظیر کره شمالي و شبکه شان 
در دور زدن تحریم ها زیرك تر شده اند از این رو مقامات نیز باید زیرك تر 
شوند. FATF بالغ بر 37 عضو دارد و 1۰کشور آن در فهرست خاکستري 

قرار دارند نظیر پاکستان، سوریه، یمن و پاناما. 
..................................................................................................................
پيشبينيافزايش50درصديقيمتطال
دردوربعديرياستجمهوريدرامريكا

رياس�ت جمهوري  زم�ان  در  و  گذش�ته  چهارس�ال  ط�ي 
ترام�پ قيم�ت ط�ال ۵0 درص�د افزاي�ش يافت�ه و برخ�ي 
كارشناس�ان مي گوين�د دليل�ي وج�ود ن�دارد ك�ه اي�ن اتفاق 
در دور بع�دي رياس�ت جمه�وري در امري�كا تك�رار نش�ود. 
به گ��زارش فارس به نق��ل از کیتکو، مایک مک گلون، کارش��ناس ارش��د 
مؤسس��ه بلومبرگ اینتلجنس مي گوید: در زمان ریاست جمهوري ترامپ 
قیمت طال 5۰ درصد رشد کرده است و دلیلي وجود ندارد که در دور بعدي 
ریاست جمهوري در امریکا شاهد تکرار این روند نباشیم. وي گفت: در دوره 
رئیس جمهور بعدي امریکا من دلیلي نمي بینم که شاهد افزایش 5۰درصدي 
یا حتي بیش��تر قیمت طال در بازار نباش��یم. مک گل��ون مي گوید: پس از 
انتخابات دو هفته دیگر مقاومت ۲ هزار دالري قیمت هر اونس طال به سطح 
حمایتي تبدیل خواهد شد. وي ادامه می دهد: من شرایط کنوني طال را شبیه 
به سال ۲۰۰1 که شروع به رشد سنگین کرد، مي بینم. طال هم اکنون در حال 
از سرگیري روند صعود همانند ۲۰ سال پیش است. انتظار مي رود در صورت 

پیروزي دموکرات ها، طال حتي رشد بیشتري را تجربه کند.
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