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رشد۴۷درصدیسقفمنابععمومیبودجه!
جزئی�ات و س�ناریوهای بود ج�ه ای نش�ان می د ه�د  مناب�ع 
عموم�ی ب�رای س�ال آین�د ه 47 د رص�د  رش�د  د اش�ته و 
22 د رص�د  ب�اال خواه�د  رف�ت. س�قف کل بود ج�ه نی�ز 

به گزارش فارس، حسن روحانی 25 آبان ماه چارچوب های کلی بود جه 
سال 1400 را ترسیم کرد  و از کاهش وابستگی مستقیم بود جه به نفت 
خب��ر د اد . رئیس جمهور کاهش هزینه ها و اجرای سیاس��ت های کلی 
اقتصاد  مقاومتی را محور چارچوب تد وین بود جه س��ال آیند ه عنوان 

کرد ه است.
د ر الیحه بود جه که توسط س��ازمان برنامه و بود جه تنظیم شد ه، قرار 
است 650 هزار بشکه نفت خام د ر روز با قیمت نفت 40 د الر صاد ر شود . 
س��ال های گذش��ته و قبل از تحریم ها میزان فروش نفت 1/5 میلیون 
بشکه د ر روز بود . نرخ محاس��باتی ارز برای کاالهای اساسی 4 هزار و 
200 تومان و مابقی 17 هزار تومان بود ه که میانگین وزنی آن 11 هزار 

و 500 تومان است.
د ر ظاهر وابس��تگی بود جه به د رآمد  نفت کاهش یافته، اما مس��ئله 
اصلی اس��تفاد ه از اوراق س��لف نفتی برای جبران کمبود  د رآمد  این 
بخش اس��ت که عماًل وابس��تگی به نفت خام و د رآمد های پرابهام و 
پرتکانه را حفظ می کند  و د ر شرایط کنونی عیوبی به مراتب بیشتر از 
منفعتش د ارد ؛ چراکه ارز آن به وارد ات کاالهای اساسی گره خورد ه و  
حاصل نشد ن این منابع، د ولت را به زحمت اند اخته و حتی به انحراف 
از سیاس��ت ها وا می د ارد ، نتیجه اي که منجر به تورم و برهم خورد ن 

تنظیم بازار می شود .
مصارف الیحه بود جه سال آیند ه مفروضاتی د ارد  که د ر حال حاضر رقم 
پیش��نهاد ی 841 هزار میلیارد  تومان است که نسبت به قانون بود جه 
امسال بیش از 47 د رصد  رشد  نشان می د هد . هنوز جزئیات این رشد  
مشخص نش��د ه که بتوان س��هم هزینه ها، طرح های عمرانی و تملک 
د ارایی های مالی آن را محاس��به کرد . افزایش 47 د رصد ی مصارف با 
توجه به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر کاهش هزینه ها نیز همخوانی 

چند انی ند ارد .
اگر منابع عمومی را 841 هزار میلیارد  تومان، د رآمد  اختصاصی حد ود  
88 هزار میلیارد  تومان و بود جه ش��رکت های د ولت��ی را 1540 هزار 
میلیارد  تومان د ر نظر بگیریم رقم کل بود ج��ه 2469/3 هزار میلیارد  
تومان می شود  که نس��بت به رقم قانون امسال )2026/6هزار میلیارد  

تومان( رشد  حد ود  22 د رصد ی د ارد .

افزایش۱۴۳درصدیقیمتبرنجوارداتی
افزایش قیم�ت برنج وارد ات�ی از حد ود  یک س�ال پیش همچنان 
اد امه د ارد  و نس�بت به پارس�ال بیش از ۱4۰ د رصد  رش�د  د اشته 
اس�ت، اما می�زان افزای�ش قیمت نس�بت ب�ه مهرماه ت�ا حد ی 
کاهش�ی ب�ود ه و از ح�د ود  ۱2 ب�ه 7/9 د رص�د  رس�ید ه اس�ت.

به گزارش ایسنا، بررسی وضعیت قیمت و تورم برنج براساس گزارش 
مرکز آمار نشان می د هد  که قیمت هر کیلو برنج ایرانی به طور متوسط 
د ر آبان ماه امسال  31 هزار و 800 تومان بود ه و تا 35 هزار و 400 تومان 
هم قیمت خورد ه است. افزایش قیمت برنج ایرانی د ر آبان سال جاری 

نسبت به آبان پارسال بیش از 37 د رصد  است.
 همچنین هر کیلو برنج خارجی د ر آبان ماه امسال به طور متوسط 22 
هزار و 800 تومان فروخته ش��د ه و تا 27 هزار تومان هم رسید ه است. 
برنج وارد اتی د ر آبان ماه سال گذشته هر کیلو 9 هزار و 300 تومان بود ه 

و د ر مهرماه سال جاری به 21 هزار و 100 تومان رسید ه است.
هر کیلو برنج خارجی به طور متوسط د ر آبان امسال نسبت به مهرماه 
حد ود  7/9 د رصد  و د ر مقایسه با آبان پارسال 143 د رصد  افزایش قیمت 

د اشته است.
د ر حالی برنج خارجی برای جبران کسری برنج د اخلی و تأمین نیاز بازار 
وارد  می شود  که تا ابتد ای سال جاری جزو کاالهایی قرار د اشت که ارز 4 
هزار و 200 توماني د ریافت می کرد ، اما از این لیست کنار گذاشته شد  
و با نرخ س��امانه نیما که حد ود  25 هزار تومان د ر هر د الر است، تأمین 
ارز می شود . این موضوع از عوامل مورد  اشاره فعاالن بازار برای افزایش 

قیمت برنج بود ه است.
از سوی د یگر د پوی حد ود  230 هزار تنی برنج های وارد اتی از بیش از 
یک سال گذشته و عد م ترخیص آن از جمله عوامل د یگر افزایش قیمت 
برنج اعالم  شد . گمرک ایران د لیل این عد م ترخیص را تنها عد م تأمین 
ارز و صد ور کد  رهگیری بانک اعالم کرد ه بود  که د ر این شرایط مجوز 

ترخیص وجود  ند اشت.
ماجرا تا جایی پیش رفت که وارد کنند گان از رو به فساد  رفتن برنج های 
وارد اتی خود  د ر گمرک و بناد ر انتقاد  کرد ند  و خواستار ترخیص شد ند  
که د ر نهایت بعد  از مذاکرات صورت گرفته مشکل تأمین ارز برنج های 

د پو شد ه برطرف و با صد ور کد  رهگیری بانک ترخیص برنج آغاز شد  .
آخرین گزارش گمرک د ر ماه گذشته از این حکایت د اشت که نزد یک به 
100 هزار تن از این برنج ها ترخیص شد ه و پیش بینی  می شد  که قیمت 

برنج با ورود  برنج های د پو شد ه تا حد ی تعد یل شود .

شرایطجدیدوارداتخودرو
سخنگوی کمیسیون صنایع و معاد ن مجلس شرایط جد ید  وارد ات 
خ�ود رو و راهکارهای تأمی�ن ارز مورد  نی�از آن را تش�ریح کرد .
حجت اهلل فیروزی د ر گفت وگو با خانه ملت د ر تشریح شرایط وارد ات 
خود رو د ر طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک گفت: د ر طرح مذکور 
بند ی مبنی بر وارد ات خود رو به منظور تحقق اهد اف مختلف پیش بینی 
شد ه است؛ نخس��ت آنکه مرد م از ممنوعیت وارد ات خود رو گالیه مند  

بود ند  و خواستار آزاد  شد ن وارد ات این کاال هستند .
نمایند ه مرد م فسا د ر مجلس ش��ورای اسالمی افزود : از سوی د یگر از 
آنجا که د ولت قوانین مربوط به خود روس��ازان را تعیین می کند ، این 
شرکت ها د ر حاشیه امن هستند ، د ر نتیجه متناسب با شرایط می توانند  
حلقه وارد ات را تنگ کنند  که با ورود  مجلس به موضوع وارد ات خود رو، 
اعمال نفوذها برای ممنوعیت وارد ات یا آزاد  کرد ن به جایی نمی رسد  و 

سیاست یکسان ایجاد  خواهد  شد .
وی اضافه ک��رد : وارد ات خود رو ن��ه تنها می تواند  نیاز ب��ازار را تأمین 
کند ، بلکه زمینه رقابت میان خود روسازان د اخلی و خارجی را فراهم 

خواهد  کرد .
این نمایند ه مرد م د ر مجل��س یازد هم د رباره راهکاره��ای تأمین ارز 
مورد  نیاز وارد ات خود رو د ر ط��رح تحول بازار و صنعت خودرو سبک 
اد امه د اد : د ر طرح مذکور ارز مورد  نیاز ب��رای وارد ات خود رو از د اخل 
تأمین نمی شود ، بلکه افراد  و خود روسازانی می توانند  خود رو وارد  کنند  
که خود رو صاد ر کرد ه باش��ند ، به این معنا که از محل صاد رات خود رو 
و معاد ل آن می توانند  خود رو وارد  کنند . همچنین قطعه سازان نیز اگر 

قطعه صاد ر کنند ، می توانند  معاد ل آن خود رو وارد  کشور کنند .
فیروزی با اشاره به سایر راهکارها برای وارد ات خود رو اضافه کرد : افراد  
حقیقی غیرد ولتی که نفت خرید اری و آن را صاد ر و به فروش برسانند ، 
می توانند  از محل ارز آن، خود رو به کشور وارد  کنند . همچنین اشخاصی 
که ارز د ر بیرون از کش��ور د ارند  و تعهد ی نس��بت به بازپرد اخت آن به 
د ولت ند ارند ، می توانند  از محل آن، خود رو به کشور وارد  کنند . به گفته 
سخنگوی کمیس��یون صنایع و معاد ن مجلس، با تصویب کلیات طرح 
تحول بازار و صنعت خود رو سبک و رسانه ای ش��د ن د رج بند  »وارد ات 

خود رو«، قیمت خود روهای خارجی د ر بازار کاهش یافت.

بازگشایيپاالیشيیكمدرانتظارچیست؟
پایان پذیره نویس�ي پاالیش�ي یکم، د و م�اه و نیم مي گ�ذرد  و با 
اینکه همه مس�ئوالن ذي رب�ط اع�ام کرد ه اند  براي بازگش�ایي 
ای�ن نم�اد  مش�کلي وج�ود  ن�د ارد ، ام�ا همچن�ان خری�د اران 
پاالیش�ي یک�م ام�کان معامل�ه ای�ن صن�د وق را ند ارن�د . 
به گزارش ایسنا، 30 ش��هریور ماه مهلت پذیره نویسي پاالیشي یکم یا 
همان د ومین ETF د ولت که شامل پاالیشگاه هاي تبریز، تهران، اصفهان 
و بند رعباس است، مي گذرد  و د رحالي که انتظار مي رفت طبق قانون پس 
از یک ماه قابل معامله شود ، هنوز خبري از این فرایند  نیست. این د ر حالي 
است که شرکت سپرد ه گذاري مرکزي اعالم کرد ه همه فعالیت هایي که 
د ر این حوزه بر عهد ه این شرکت بود ، انجام شد ه و رئیس سازمان بورس 
نیز د ر آخرین صحبت هاي خود  د ر این مورد  توضیح د اد ه بود  که د ر رابطه 
با بحث پاالیش یکم چند  روز گذشته یک پیشنهاد  به د ولت ارائه شد  و 
د ر صورت پذیرش این پیش��نهاد  نماد  به زود ي باز مي شود ، البته نماد  
پاالیشي یکم اکنون هم قابل بازگشایي است. البته گمانه زني هایي مبني 
بر این وجود  د اشت که علت اصلي عد م بازگشایي نماد  بازد هي منفي 
این صند وق است، زیرا پس از پایان پذیره نویس��ي نماد هاي پاالیشي 
نزولي شد ند  و ارزش صند وق د ر مقایسه با د وران پذیره نویسي کاهش 
یافت؛ هرچند  که صعود  روزهاي اخیر شاخص بورس روي این نماد ها 
نیز تأثیرگذار بود  و این صند وق باالخره مثبت ش��د . با این حال انتظار 
مي رود  این صند وق هرچه سریع تر بازگشایي شود  تا استقبال و اعتماد  

به صند وق هاي سرمایه گذاري د ولت از بین نرود . 
........................................................................................................................

باید  به فکر تأمین خوراك طیور بود 
اقدامیبدونپشتوانهبرایتنظیمبازارمرغ!

د بیر کانون مرغد اران گوشتي با اشاره به توزیع مرغ ۱۸هزارو۵۰۰ 
تومان�ي د ر بازار گفت: ش�رکت پش�تیباني ام�ور د ام ذخایر خود  
را وارد  بازار کرد ه و قیمت ها را شکس�ته اس�ت. ای�ن اقد ام چون 
پش�توانه اي ن�د ارد  د ر بلند م�د ت اثرگ�ذار نخواه�د  ب�ود ، زیرا 
ذخایري ک�ه وارد  ب�ازار مي ش�ود  بای�د  جایگزین د اشته باش�د . 
پرویز فروغي د ر گفت وگو با ایس��نا با بیان اینکه نهاد ه هاي مورد  نیاز 
مرغد اري ها د ر این مد ت به صورت کامل تأمین نشد  و همین امر باعث 
شد  که اکثر مرغد اران نهاد ه هاي مورد  نیاز خود  را از بازار آزاد  تهیه کنند ، 
گفت: د ر بازار آزاد  نیز هرکس به هر قیمتي ک��ه مي خواهد  نهاد ه ها را 
مي فروشد . قیمت هر کیلو سویا از 16 هزارتومان شروع مي شود  و هفته 
پیش به 20 ه��زار تومان هم رسید . همچنین هر کیل��و ذرت تا 5هزار 

تومان هم فروخته مي شود . 
وي اد امه د اد : از طرفي قیمت مصوب نهاد ه ها هم افزایش یافته است؛ به 
طوري که قیمت ذرت از هر کیلو هزارو500 تومان به هزارو700 تومان 

و سویا نیز از 2هزارو450 تومان به 3هزارو300 تومان رسید ه است. 
د بیر کانون مرغد اران گوش��تي با اش��اره به اینکه اگر ک��ل نهاد ه ها با 
قیمت هاي مصوب براي مرغد اران تأمین شود ، قیمت مرغ زند ه کیلویي 
17هزار و 500 تا 18 هزار تومان خواهد  شد ، گفت: تا کنون 50 د رصد  
نهاد ه ها تأمین ش��د ه است. البته این موضوع هم وجود  د ارد  که همین 
مقد ار هم حتي به موقع به د ست برخي از مرغد اران نرسید ه است، زیرا با 
کاهش طول پرورش مرغ به 40 روز و از آن طرف مد ت زماني که براي 
بارگذاري سفارش ها، تخصیص و تحویل سپري مي شد ، اکثر تحویل 
نهاد ه ها از 40 روز مي گذشت و سهمیه به نوعي مي سوخت و مرغد اران 
مجبور بود ند  تمام نهاد ه هاي مورد  نیاز خود  را از بازار آزاد  تهیه کنند  و از 

آن طرف، مرغ هایشان را با قیمت مصوب بفروشند . 
........................................................................................................................
جزئیاتتكمیلفاز۳بندرشهیدرجایي

د ر س�ال جاري 9۰۰ متر از هزارو4۰۰ متر اس�کله طراحي شد ه را به 
بهره برد اري می رسانیم که بد ین ترتیب قابلیت پهلوگیري کشتي هایي 
با ظرفیت ۱۸ هزار و TEU 4۰۰ کانتینر د ر این پایانه فراهم مي شود . 
محمد  راستاد  د ر گفت وگو با فارس، د ر تش��ریح آخرین وضعیت طرح 
توسعه فاز سوم بند ر شهید  رجایي اظهار د اش��ت: یکي از مهم ترین و 
بزرگ ترین طرح هاي توسعه اي بند ري د ر کشور، فاز سوم بند ر شهید  
 TEU رجایي و پایانه کانتینري است که ما را به ظرفیت 8/5 میلیون
د ر سال خواهد  رساند . وي اد امه د اد : برنامه ریزي ما این است که د ر سال 
جاري 900 متر از هزارو400 متر اسکله طراحي شد ه را به بهره برد اري 
برسانیم که بد ی��ن ترتیب قابلیت پهلوگیري کش��تي هایي با ظرفیت 
18هزار و TEU 400 کانتینر د ر این پایانه فراهم مي ش��ود  و قد رت 
رقابتي بناد ر ما افزایش مي یابد . مد یر عامل سازمان بناد ر و د ریانورد ي 
بیان کرد : د ر کنار اسکله و پایانه کانتینري، جبهه هاي مختلف کاري این 
پروژه که براي آن تعریف شد ه است، بخش اسکله، پس کرانه و الیروبي 

است که د ر حال حاضر فعال است یا د ر شرف فعال شد ن است. 
وي تأکید  کرد : روند  پیشرفت پروژه مناسب و مطلوب است و انتظار د اریم 
حتماً د ر سال جاري با توجه به برنامه ریزي انجام شد ه، این بخش اصلي 
پروژه که بیش از 50 د رصد  از کرانه اسکل��ه و پس کرانه است، تکمیل 
ش��د ه و به بهره برد اري برسد . معاون وزیر راه و شهرسازي د رباره تأمین 
تجهیزات فاز سوم بند ر ش��هید  رجایي گفت: احتماالً تأمین تجهیزات 
را د ر قالب قرارد اد هاي سرمایه گذاري BOT بلند مد ت د ر د ستور کار 
قرار مي د هیم، چنانچه اپراتورهاي د اخلي یا شرکاي د اخلي - خارجي 
متقاضي باشند ، د ر اولویت است که به این روش، تجهیز آن پایانه را انجام 
د هیم، د ر غیر این صورت مشابه فاز د وم بند ر شهید  رجایي، سازمان بناد ر 

و د ریانورد ي خود  براي تجهیز پایانه 3 اقد ام مي کنند . 
........................................................................................................................

ادامهحواشيگرانيبلیتهواپیما
د ر حالي ۳۶ نماین�د ه مجلس به وزیر راه باب�ت افزایش د و برابري 
نرخ بلیت پروازهاي د اخل�ي تذکر د اد ند  که س�ازمان هواپیمایي 
تنها ب�ا افزایش ۱۰ د رص�د ي قیمت بلی�ت، موافقت کرد ه اس�ت. 
به گزارش مه��ر، این د ر حالي اس��ت که اگرچه انجمن ش��رکت هاي 
هواپیمای��ي د ر 18 مه��ر ماه ن��رخ نامه جد ی��د ي با افزای��ش بیش از 
50 د رصد ي قیمت ها نسبت به نرخ نامه ش��هریور 98 منتشر کرد ، اما 
نهایتاً پس از کش و قوس هاي فراوان و برگزاري جلسات متعد د ، سازمان 
هواپیمایي کشوري 24 آبان ماه با افزایش 10 د رصد ي حد اکثر قیمت 
پروازهاي د اخلي نسبت به نرخ نامه 20 خرد اد  امسال که چهار ماه پس از 
شیوع کرونا و کاهش شد ید  تعد اد  پروازها تهیه و ابالغ شد ه بود ، موافقت 

و آن را براي اجرا به شرکت هاي هواپیمایي ابالغ کرد . 
قیمت بلی��ت پرواز ته��ران- اصفه��ان د ر روز 9 آذر د ر باالترین قیمت 
547هزار و 600 و د ر ارزان ترین قیمت 537 هزار و 800 تومان، تهران- 
تبریز 480 هزار و 600 توم��ان )حد اقل( و 609 هزار تومان )حد اکثر(، 
تهران- شیراز از 650 تا 673 هزار و 700 تومان، تهران- کیش از 810 
تا 914 هزار و 200 تومان و تهران- مشهد  از 358 هزار و 600 تا 480 
هزار تومان به فروش رسید . ابوالقاسم جاللي،  معاون هوانورد ي و امور 
بین الملل سازمان هواپیمایي کشوري د رباره د غد غه برخي نمایند گان 
مجلس نسبت به گراني بلیت هواپیما اظهار د اشت: نرخ بلیت هواپیما 
نسبت به خرد اد  امسال تنها 10 د رصد  افزایش یافته است؛ ممکن است 
نمایند گان مجلس د ر ایامي مباد رت به خرید  بلی��ت هواپیما کرد ه اند  
که پیک پروازي بود ه و قیمت پروازهاي کالس هاي باالتر را خرید اري 
کرد ه اند . وي افزود : د ر حال حاضر قیمت ها افزایش 2 برابري ند اش��ته و 
تنها 10 د رصد  افزایش قیمت بلیت هواپیما رخ د اد ه است. چند  روز قبل 
قیمت بلیت برخي پروازهاي تهران- کیش تا 100 هزار تومان هم کاهش 
یافته بود  چون با توجه به ح��ذف »حد اقل قیمت« د ر نرخ نامه آبان 99، 

ایرالین ها تا قیمت هاي پایین تر هم مجاز به فروش هستند .

وحيدحاجيپور
گزارش2

جدالبخشنامهايبانكمركزيباتجارتخارجی
 درپی تسهیل ترخیص کاالهای رسوبی در گمرکات و افزایش مجدد نرخ ارز، بانک مرکزی مقررات جدیدی را پیش پای واردکنندگان قرار داد 

که با انتقاد تجار همراه شد

بانک مرکزي با بخشنامه جد ید ي د یگر تجار 
و متولي تجارت خارج�ي را غافلگیر کرد ، از 
این رو فعاالن اقتصاد ي ضمن انتقاد  از بانک 
مرکزي د ست به قلم شد ه و ش�کواییه اي را 
خطاب به رئیس جمهوري از بخش�نامه هاي 
خلق الس�اعه بان�ک مرک�زي نوش�تند .

د ر حالي که مد ت زمان زیاد ي از اجراي مصوبه 
جد ید  ستاد  هماهنگي اقتصاد ي جهت ترخیص 
کاالهاي د پو ش��د ن د ر گمرکات نمي گذرد  که 
بانک مرکزي با رؤیت افزای��ش مجد د  نرخ ارز 
د ر بازار د اخلي به نظر مي رسد  با بخش��نامه اي 
جد ید  انتق��اد  تج��ار و فعاالن اقتص��اد ي را به 
بخش��نامه خود  جلب کرد ه اس��ت، د ر این بین 
هر چند  بان��ک مرک��زي مي کوش��د  تنگناي 
ارزي را ب��ا ابزار بخش��نامه اي و کنترل وارد ات 
جبران کند ، اما متولی��ان حوزه تجارت کاهش 
وارد ات م��واد  اولیه، واسط��ه اي و سرمایه اي را 
به زیان اقتص��اد  مي د انن��د  و معتقد ند  مید ان 
بخش��نامه، گمرکات و بناد ر جاي حل و فصل 
مشکالت بانک مرکزي و متولي تجارت خارجي 
نیس��ت، بلکه باید  تنگناي ارزي بانک مرکزي 
د ر جلس��ات اقتصاد ي با متولیان حوزه تجارت 

خارجي حل و فصل شود . 
د ر سایه فقد ان ارزهاي ناشي از صاد رات کاال 
به د لیل تشد ید  تحریم هاي نفتي و همچنین 
کاهش 8 میلی��ارد  د الري ارزآوري صاد رات 
کاالهاي غیر نفتي د ر ش��ش ماه��ه ابتد ایي 
سال جاري د ر مقایس��ه با مد ت مشابه سال 
گذشته د ر گیري بین حوزه ارزي با تجاري باال 
گرفته است، د ر این بین به نظر مي رسد  بانک 
مرکزي به جاي اینکه د ر جلسات هماهنگي 
اقتصاد ي د ولت از تنگناي ارزي سخن بگوید ، 
تالش د ارد  با بخش��نامه هاي خلق الس��اعه، 
حوزه وارد ات را تا حد  زیاد ي کنترل کند ، اما 

این د ر ش��رایطي است ک��ه وزارت صمت به 
عنوان متول��ي حوزه تج��اري مد عي است تا 
همین جاي کار نیز تجارت خارجي از ناحیه 
کاهش ش��د ید  وارد ات مواد  اولیه، واسطه اي 
و سرمایه اي آسیب د ی��د ه و د ر کنار این مهم 
میلیون ها تن ک��اال نیز د ر گمرک��ات و بناد ر 

همچنان بالتکلیف هستند . 
چند ي پیش رئیس کل بانک مرکزي به صراحت 
گفت به د لیل تحریم ها و شیوع کرونا خبري از 
د رآمد هاي ارزي نیست و از این رو صاد رکنند گان 
کاالهاي اساسي موظفند  ارزهاي خود  را جهت 
پوش��ش مص��ارف ارزي ب��ه وی��ژه وارد ات د ر 
سامانه اي چون نیما عرضه کنند ، هر چند  تالش 
مي شود  از طریق ارز ناشي از صاد رات کاالهاي 
غی��ر نفتي مصارف ارزي پوش��ش د اد ه ش��ود ، 
اما همانطور که اشاره ش��د ، صاد رات با کاهش 
ارز آوري مواجه ش��د ه است و این روید اد  خبر از 
افزایش بهاي ارز مي د هد ، ام��ا بانک مرکزي به 
نظر مي رسد  با ابزارهاي د ر اختیار د ر تالش است 
وارد ات را کنترل کند  تا نرخ ارز د ر بازار د اخلي 

مجد د اً جهش نیابد . 
از سوي د یگ��ر، مقام��ات وزارت صمت مد عي 
هس��تند  که وارد ات کاالهایي ب��ا ارزش افزود ه 
باال د ر ماه هاي گذشته بسیار کاهش یافته است 
و این روید اد  براي اقتصاد  ای��ران تبعات منفي 
به همراه خواهد  د اش��ت د ر این می��ان با توجه 
ب��ه اینکه پیش بیني مي ش��ود  اج��راي د ستور 
اخیر رئیس جمهور جه��ت ترخیص میلیون ها 
تن کاالي رسوب��ي د ر گمرکات و بناد ر تقاضاي 
جد ید ي را د ر بازار ارز وارد  خواهد  کرد  و احتماالً 
نرخ ارز را به طور مجد د  افزایش خواهد  د اد ، شاهد  
د ستور العمل جد ید ي از ناحی��ه بانک مرکزي 
هس��تیم که انتقاد  وارد  کنند گ��ان و تجار را به 

همراه د اشته است. 

  بخش�نامه جد ید  بانک مرک�زي باز هم 
صد اي تجار را د رآورد 

د ر حالي از شروع ترخیص میلیون ها تن کاالي 
د پو شد ه د ر گمرکات به صورت اعتباري و بد ون 
کد  رهگیري بان��ک و همچنی��ن وارد ات با ارز 
متقاضي با مصوبه ست��اد  هماهنگي اقتصاد ي 
د ر حد ود  20 روز بیش��تر نمي گذرد  که صد ور 
بخش��نامه اي از سوي بانک مرکزي د ر روزهاي 
پایاني آب��ان ماه د ر رابطه با برخ��ي موارد  ارزي 
موج��ب انتقاد اتي از سوي صاحبان کاال ش��د ه 
و طي نامه اي به رئیس جمه��ور تأکید  کرد ه اند  
که مي تواند  بخ��ش عم��د ه اي از مصوبه ستاد  
هماهنگي اقتصاد ي د ولت را براي ترخیص فوري 

کاال ، تحت تأثیر قرار د هد . 
   اعم�ال محد ود ی�ت د ر زمان تس�لیم 

اظهارنامه و حواله هاي ارزي
آنچه د ر بخشنامه بانک مرکزي آمد ه به موضوع 
حواله هاي ارزي و کاهش م��د ت زمان د و ماهه 
براي تسلیم اظهارنامه هاي وارد اتي به بانک به 
منظور رفع تعهد  ارزي وارد کنند گان و همچنین 
مهلت 45 روزه ترخی��ص قطعي کاال از گمرک 

بعد  از ارائه اسناد  حمل برمي گرد د . 
اطالعات د ریافت��ي ایس��نا، د ر رابطه ب��ا مفاد  
بخشنامه اخیر بانک مرکزي از این حکایت د ارد  
که صاحب کاال باید  نسبت به ارائه اسناد  حمل 
حواله هاي ارزي که قباًل ارسال شد ه، حد اکثر تا 

20 د ي ماه سال جاري اقد ام کند . 
همچنین ارائه اسن��اد  حواله هایي که بعد  از 28 
آبان ارسال مي ش��ود  از تاریخ ص��د ور تا تاریخ 
اعالمي تأمین ارز حد اکث��ر د و ماه زمان تعیین 
شد ه است. از سویي ارسال مستند ات ترخیص 
کاال باید  د رخصوص اعتبارات و بروات اسناد ي 
از زم��ان واریز یا ظهر نویس��ي اسن��اد  حمل و 
حواله هاي ارزي از تاریخ صد ور اعالمیه تأمین 

ارز حد اکثر به مد ت 45 روز است. 
طبق اعالم بانک مرکزي تعهد نامه ورود  ترخیص 
و ارائه پروان��ه گمرکي از سه ماه ب��ه 45 روز و 
تعهد نامه حواله ارزي بابت وارد ات کاال از سه ماه 
به د و ماه کاهش یافته  که بانک تأکید  کرد ه است 
این مهلت قابل تمد ید  نیست و د ر صورت عد م 
رعایت مهلت هاي تمد ید  ش��د ه، مشتري باید  

نسبت به ارائه عین ارز به بانک اقد ام کند . 
  نامه تجار به رئیس جمهور و د ر خواست 

بازنگري
اما اتاق بازرگاني به جریان این بخشنامه بانک 
مرک��زي واکنش نش��ان د اد ه و خوانس��اري - 
رئیس ات��اق بازرگاني تهران- ط��ي نامه اي به 
رئیس جمهور خواستار بازنگ��ري د ر این رابطه 

شد ه است. 
وي اعالم کرد ه که »بعد  از مصوبه ستاد  هماهنگي 
اقتصاد ي د ولت که مي توانسته موجب تسهیل 
ترخیص کاال شود،  بخشنامه اخیر بانک مرکزي 
با موضوع ابالغ حواله هاي ارزي، محد ود یت هاي 
جد ید ي را پیش پاي تجارت خارجي کشور قرار 
د اد ه است؛ به نحوي که عملیاتي شد ن مفاد  آن، 
اجراي بخ��ش عمد ه اي از مصوبات راهگش��اي 
ستاد  هماهنگي اقتصاد ي د ول��ت را د ر تأمین 
نیازهاي ارزي وارد کنند گ��ان از محل ارزهاي 
صاد راتي با بن بست مواجه خواهد  کرد  که نمونه 
آن، د ر نظر گرفتن بند هایي همچون مهلت د و 
ماهه تسلیم اظهارنامه هاي وارد اتي به بانک به 
منظور رفع تعهد  ارزي وارد کنند گان و نیز مهلت 
45 روزه ترخیص قطعي کاال از گمرکات پس از 
ارائه اسناد  حمل به بان��ک اعم از صد ور اعالمیه 
تأمین ارز و د ریافت کد  ساتا است که عمالً پروسه 
وارد ات و تأمین مواد  اولیه و نیازهاي کارخانجات 
بخش هاي مختلف تولید ي را با مشکالت جد ي 

مواجه مي سازد «. 
  کوچک شد ن تجارت خارجي ایران

گفتني است د ر شش ماهه ابتد ایي سال جاري 
مابه ازاي وارد ات بیش از16 میلیون تن کاال به 
ارزش نزد یک به 17 میلی��ارد  د الر، بیش از 46 
میلیون تن کاال به ارزش بیش از 13 میلیارد  د الر 
صاد رات کاال انجام شد ه است بد ین ترتیب تراز 
تجاري شش ماه ابتد ایي مد ت زمان مذکورد ر 

حد ود  3میلیارد  د الر بود ه است. 
  سرد رگمي تجار د ر تنگناي ارزي بانک 

مرکزي
د ر ش��ش ماهه ابتد ایي س��ال 98 ما ب��ه ازاي 
ص��اد رات 70میلیون ت��ن کاال د ر ح��د ود  21 
میلی��ارد  د الر ارزآوري د اش��تیم، این د ر حالي 
است که د ر س��ال ج��اري به د لی��ل تحریم و 
ش��یوع کرونا ارز آوري حوزه صاد رات د ر نیمه 
ابتد ایي سال نسبت به مد ت مشابه سال گذشته 
8میلیارد  د الر نزول د اشته است، این روید اد  د ر 
کنار این خبر که 250 نف��ر صاد رکنند ه نماي 
کارتن خواب 7 میلیارد  د الر ارز ناشي از صاد رات 
را به کش��ور بازنگرد اند ه اند  ی��ک د رد سر براي 
حوزه تأمین کاال و ارز ایجاد  کرد ه است و به نظر 
مي رسد  مد یریت حوزه ارز و کاال باید  د ر رابطه 
با تخصیص بهینه منابع اند ک ارزي به مصارف 
ارزي جلسات هماهنگي د اشته باشند  نه اینکه 
با ابزار بخشنامه تجار و فعاالن حوزه صاد رات و 

وارد ات را سرد رگم کنند .

با ت�د اوم رون�د  افزایش�ی ب�ورس تهران، 
ش�اخص کل ب�ا افزایش ۳۸ ه�زار واحد ی 
به ع�د د  ی�ک میلی�ون و 4۶۵ ه�زار واحد  
رس�ید ، عد د ی که امید ه�ا را ب�رای رونق 
د وباره بازار س�رمایه مضاعف کرد ه اس�ت.
به گ��زارش »جوان«، چند  هفته ای مي ش��ود  
که بورس تهران پس از سه ماه ریزش و چهره 
خون��ی، روند  رو به رش��د ی به خ��ود  گرفته و 
شاخص کل روز به روز د ر حال افزایش است. 
تعد اد ی از نماد ها به د لیل رشد  50 د رصد ی، 
معامالتشان متوقف شد ه که این اتفاق پس از 

چند  ماه د ر بورس رخ د اد ه است.
رشد  د یروز ش��اخص کل و سایر شاخص ها د ر 
ش��رایطی رخ د اد ه که خبرهایی د رباره تزریق 
منابع مالی جد ید  به بازار سرمایه اعالم ش��د ه 
است، منابعی که از صند وق توسعه ملی آمد ه 

است.
    شرایط تزریق منابع مالی

رئیس هیئ��ت عامل صن��د وق تثبی��ت بازار 
سرمایه با تأیید  این موض��وع که مبلغ یکهزار 
میلیارد  توم��ان از صن��د وق توسع��ه ملی به 
صند وق تثبیت بازار سرمایه واریز شد ه است، 
د ر مورد  شرایطی که این مبلغ د ر بازار سرمایه 
مورد  استفاد ه قرار خواهد  گرفت، توضیحاتی 

را ارائه کرد .
محمد ابراهیم آقابابایی د ر گفت وگو با ایسنا با 
تأکید  بر اینکه طب��ق اساسنامه، مبلغی که به 
صند وق تثبیت بازار واریز شد ه است فقط د ر 
شرایط غیرعاد ی مورد  استفاد ه قرار می گیرد ، 
اظهار د اشت: شرایط غیرعاد ی یا همان شرایط 
بحران را هیئت امنا که متشکل از وزیر اقتصاد ، 
رئیس ک��ل بانک مرک��زی،  رئی��س سازمان 

بورس و اوراق به��اد ار، رئیس صند وق توسعه 
ملی و رئیس سازمان برنامه و بود جه هستند ، 

تعیین کرد ه اند .
وی اد امه د اد : برای مثال اگر یک اتفاق سیاسی 
غیرمترقبه رخ د ه��د  یا د ر بازاره��ای جهانی 
اتفاقاتی بیفتد  یا د ر روند  شاخص کل اختاللی 
ایجاد  ش��ود  که امک��ان بیان جزئی��ات وجود  
ند اشته باش��د ، می توان تا سه روز از این منبع 
استفاد ه کرد . بر این اساس ب��رای روز چهارم 
مجد د اً نیاز به تأیید  هیئ��ت امناست. به گفته 
رئیس هیئ��ت عامل صن��د وق تثبی��ت بازار 
سرمایه از پنج ش��نبه تا امروز که بازار سرمایه 
روند ی صعود ی د اش��ته، یک ری��ال از منابع 

جد ید  مورد  استفاد ه قرار نگرفته است.
آقابابایی د رباره نحوه بازپرد اخت مبلغ مذکور 
نی��ز اینطور توضی��ح د اد : این مبل��غ د ر قالب 
سپرد ه گذاری تزریق شد ه و اصل مبلغ د ر پایان 
قرارد اد ، یعنی د ر تاریخ شش��م آذرماه 1404 
باید  برگرد اند ه ش��ود . نرخ بهره آن 12 د رصد  
است که یک د رص��د  آن ساالن��ه و به صورت 
علی الحساب پرد اخت می ش��ود  و 11 د رصد  
باقی ماند ه نیز د ر پایان س��ال پنجم پرد اخت 
خواهد  شد . البته صند وق تثبیت بازار سرمایه 
د رخواست رقم بیشتری را به صند وق توسعه 
ملی د اد ه است که د ر صورت موافقت، به زود ی 

مبالغ جد ید ی هم واریز خواهد  شد .
   د ر بازار سهام چه گذشت؟

د ر جریان معامالت د یروز، ش��اخص کل بورس 
اوراق بهاد ار تهران رشد  قابل توجهی د اشت، به 
گونه ای که د ر پایان معامالت روزانه با افزایش 38 
هزار و 656 واحد  به رقم یک میلیون و 465 هزار 
و 934 واحد  رسید . همچنین شاخص کل بورس 

با معیار هم وزن با افزایش 6 هزار و 942واحد  به 
رقم 417 هزار و 788 واحد  رسید .

ارزش روز ش��رکت های بورس��ی ب��ه بیش از 
5میلیون و 739 هزار میلی��ارد  تومان رسید . 
د ی��روز معامله گران د ر بورس ته��ران بیش از 
15/3 میلیارد  سهام، ح��ق تقد م و اوراق مالی 
د ر قالب 1/8 میلی��ون نوبت معامله و به ارزش 
18هزار و 135 میلیارد  تومان د اد  و ستد  کرد ند . 
همچنین د ر فرابورس ایران معامله گران بیش 
از 5 ه��زار و 982 میلیارد  توم��ان د اد  و ستد  
کرد ند  ک��ه با ای��ن حس��اب، ارزش معامالت 
بورس و فرابورس ایران ب��ه بیش از 24 هزار و 

117 میلیارد  تومان رسید .
د ر ب��ازار د ی��روز هم��ه ش��اخص های بورس 
سبزپوش بود ند  و رش��د  کرد ند ، به گونه ای که 
شاخص کل بورس با معیار هم وزن و همچنین 
شاخص قیمت با معیار هم وزن 1/6د رصد  رشد  
کرد ند . همچنین شاخص کل بورس و شاخص 
قیمت با معیار وزنی  ارزش��ی 2/7د رصد  رشد  
کرد ند . شاخص آزاد  ش��ناور 2/2 د رصد  رشد  
کرد . ش��اخص ب��ازار اول ب��ورس 2/8 د رصد  
افزایش یافت و ش��اخص بازار د وم 2/4 د رصد  

رشد  کرد  . 
نماد ه��ای پتروش��یمی خلیج ف��ارس، فوالد  
مبارک��ه، شس��تا، هلد ین��گ نف��ت و گ��از 
و پتروش��یمی تأمی��ن، گل گه��ر، چاد رملو و 
سرمایه گذاری غد یر به ترتیب بیش��ترین اثر 
افزایشی را د ر شاخص بورس د اشتند . نماد های 
پرتراکنش د یروز د ر بورس تهران شامل شستا، 
ایران خ��ود رو، پاالیش نفت اصفه��ان، فوالد  
مبارکه اصفهان، بانک تجارت، د ارویی برکت و 

سرمایه گذاری سیمان تأمین بود ند .

  ورود  د وباره به بورس
تحلیلگران بازار سرمایه می گویند  که پول های 
پارک شد ه د ر بورس که ناش��ی از هراس سه 
ماهه اخیر ب��ود ه و به نوعی سهام��د اران خرد  
را ب��ه سمت سای��ر بازارهای م��وازی حرکت 
د اد ه، اکنون د وباره به بازار سرمایه اقبال نشان 
د اد ه اند  و د ر حال بازگش��ت ب��ه امید  روزهای 
پررونق د وب��اره بورس هس��تند . ضمن اینکه 
ب��رای د همی��ن روز متوالی نیز رون��د  خروج 
پ��ول از صند وق های با د رآمد  ثابت را ش��اهد  
هستیم که خود  نشانگر جذاب بود ن حرکت و 
سرمایه گذاری د ر سهم های مختلف و جذاب 

بازار سرمایه است.
برآورد ها حکایت از آن د ارد  که روز گذش��ته 
ح��د ود  300 میلی��ارد  توم��ان پ��ول از ای��ن 
صند وق ها خارج ش��د ه که خود  نشانه خوبی 
برای رونق ب��ازار سرمایه است، ام��ا مهم تر از 
همه اعتماد ی است که د ر حال بازگش��ت به 
خری��د اران سهام و سرمایه گ��ذاری د ر بورس 
است که به نظر می رسد  شاخص توانسته نقش 

خود  را د ر این مهم به خوبی ایفا کند .
آنگون��ه ک��ه صورت ه��ای مال��ی برخی از 
ش��رکت های بورسی به خوبی د ر حال رقم 
زد ن رش��د های مناسبی برای سهامد اران 
خود  هستند ، کارشناسان بازار سرمایه هم 
مصرانه بر این باورند  که اگر سهامد اران صبر 
کنند  و رفتارهای هیجانی ند اش��ته باشند ، 
نه تنها ضررهای گذش��ته جب��ران خواهد  
ش��د ، بلکه سرمایه گذاری د ر ب��ورس را نیز 
همچون جذابی��ت مقطعی برخی بازارهای 
موازی از جمله سکه، ط��ال و ارز سود آورتر 

خواهد  کرد .

بازگشت پول ها به بازار سرمایه
افزایش ۳۸ هزار واحد ی شاخص کل بورس با ورود  پول صند وق توسعه ملی همراه شد 

هادیغالمحسينی
گزارشیک


