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صادرات ماسک ممنوع شد
توسعه ایرانی-  
دبیر کارگروه مقابله 
با کرونا وزارت صمت، 
با اشاره به مصوبه الزام 
استفاده از ماسک در 
کشــور و با توجه به شــرایط قرمــز در برخی 
اســتان ها، گفت: طبق مصوبه کارگروه، فعال 
صادرات انواع ماسک به خارج از کشور ممنوع 
اعالم شــد. رییس مرکز اصنــاف و بازرگانان 
وزارت صمت، میزان تولید ماســک در کشور 
را متناسب با شــرایط فعلی کشور برشمرد و 
از حمایت وزارت صمــت از کارگاه های تولید 
ماســک خبر داد و افزود: مــواد اولیه و پارچه 
متبلون متناســب با خط تولید و توان کارگاه 
ها، به تولید کنندگان عرضه می شود و در این 
راســتا کارگاه ها تحت نظارت فرایند تولید تا 

توزیع قرار می گیرند.
    

رئیس شورای رقابت: 
افزایش مجدد قیمت خودرو باید 

به تأیید ستاد تنظیم بازار برسد
 - تســنیم 
ی  ا ر شــو ئیــس  ر
رقابت با اعالم اینکه 
خودروسازان هر سه 
ماه یکبــار می توانند 
بــا تغییر نرخ تــورم درخواســت تجدیدنظر 
در قیمــت ها را داشــته باشــند،گفت: البته 
 این موضوع بایــد با تأیید ســتاد تنظیم بازار

هم برسد.
رضا شیوا ، با اشــاره به اینکه خودروسازان 
هر ســه ماه یکبار مــی توانند بــا تغییر نرخ 
تورم درخواســت تجدیدنظــر در قیمت ها را 
داشته باشند، اظهار داشــت: بر همین اساس 
خودروسازان درخواســت خود را با استناد به 
هزینه های تولید به وزارت صمت ارســال می 
کنند و این وزارتخانه اقدام به دریافت نرخ تورم 

بخشی از بانک مرکزی می کند.
وی با بیان اینکه بعــد از دریافت نرخ تورم 
بخشــی از بانک مرکــزی محاســبات انجام 
و اگــر الزم به تغییــرات قیمتی بــود اعمال 
خواهد شــد، افــزود: البتــه ایــن موضوع 
بایــد براســاس دســتورالعمل شــورای 
 رقابــت و بــا تأییــد ســتاد تنظیــم بــازار 

صورت گیرد.
    

سهام عدالت ۵۳۲هزارتومانی 
۱۵میلیون و ۵۴۳هزار تومان 

توسعه ایرانی-  
ســامانه اســتعالم 
لحظه ای ارزش سهام 
عدالــت بِروز شــد و 
ارزش ســهام عدالت 
با ارزش اولیه ۵۳۲هزارتومانی به ۱۵میلیون و 

۵۴۳هزار تومان رسید.
در پی صدور دستور آزادسازی سهام عدالت، 
ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه با راه اندازی سامانه استعالم و آزادسازی 
ســهام عدالت اقدام به ارائــه جزئیات دارایی 
واقعی ســهام عدالت مشــموالن به تفکیک 
شرکت های بورســی و ارائه تعداد و ارزش هر 

سهم آنها کرد.
این سامانه بار دیگر در پایان معامالت روز 
گذشــته بِروزرسانی شده اســت و مشموالن 
می توانند با مراجعه به این ســامانه از آخرین 
ارزش ســهام عدالــت خــود که بر اســاس 
قیمت های پایانی روز گذشته تهیه شده است 

آگاهی یابند.
    

حمام چند؟
ایســنا- رئیس 
اتحادیه گرمابه داران، 
سونای خشک و بخار 
از افزایش نرخ گرمابه 
بــه ۲۵ هــزار تومان 
خبر داد و گفت: از سال ۱۳۸۹ با اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها، هزینه آب و گاز گرمابه ها 
به ترتیب ۳۰ و ۱۰ برابر شــد کــه این اتفاق 
گرمابه ها را به کما بــرد و حاال هم که تعطیلی 
ناشــی از شــیوع ویروس کرونــا باعث مرگ 

گرمابه ها شده است.
ســید مهدی ســجادی نیری، با اشاره به 
وجود ۷۰ تــا ۷۵ گرمابه فعــال در تهران، در 
پاسخ به ســوالی درباره میزان خسارت ناشی 
از کرونا به این صنف، تصریــح کرد: گرمابه ها 
 تقریبــاً مرده انــد و بحث خســارت بــه آنها 

مطرح نیست.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

در حالی که قیمــت ارز روز به روز 
در بازار ایران روندی افزایشــی را طی 
می کنــد، عبدالناصر همتــی، رئیس 
کل بانک مرکزی خبر از رســیدگی به 
وضعیت صادرکنندگانی داد که نسبت 
به بازگرداندن ارزهــای صادراتی خود 

اقدام نکرده اند.
 به گزارش »توســعه ایرانی«، مانور 
بازارساز بر مساله مهم بازگشت ارزهای 
صادراتی در حالی آغاز شــده است که 
بررسی ها نشان می دهد این فاکتور یکی 
از عوامل رشــد قیمت ارز در بازار تلقی 
می شود و عوامل متعدد دیگری نیز در 

این مسیر دخیل هستند. 
افزایش انتظارات تورمی را شــاید 
بتوان یکــی از مهمتریــن دالیل بروز 
این اتفاق دانست. هرچند بررسی های 
کارشناســان اقتصادی نشان می دهد 
که یکی از عوامل مهم رشد تورم در ایران 
دررفتن لنگر نرخ ارز است، اما با این حال 
افزایش انتظارات تورمی خود در افزایش 

نرخ دالر، این ارز شاخص بازار موثر است. 
حــاال رکوردهای عجیبی کــه از پس 
فرارسیدن سال ۹۹ در این بازار به جای 
مانده است این پرســش مهم را پیش 
روی افکار عمومی قرار داده اســت؛ آیا 
قیمت دالر باز هم روی کاهش را خواهد 
دید؟ پاسخ سیاستگذار به این پرسش 
سرراست و صریح است. همتی در جواب 
این پرســش می گوید »بله، قیمت ها 
واقعی نیست.« وی حتی به زیان کسانی 
استناد کرد که در سال ۱۳۹۷ نسبت به 
خرید دالرهای ۱۹ هــزار تومانی اقدام 
کردند اما دو سال معطل شدند تا اصل 
پولشان را بتوانند از بازار بیرون بکشند. 
این دســت هشــدارها البته سابقه ای 
طوالنی در اقتصاد ایــران دارد. عبارت 
»گران نخرید« یا حتی در بســیاری از 
موارد »نخرید« از زبان مسئوالن بسیار 

به گوش رسیده است. 
 وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این 
پرسش که قیمت مسکن چرا باالست، 
گفته است مسکن نخرید تا ارزان شود، 
این توصیه در خصوص خودرو و طال و ارز 

و سکه و ... نیز به گوش رسیده است؛ اما 
قیمت ها همواره در ایران به واسطه رشد 

تورم در حال افزایش است. 
 حاال بررسی ها نشان می دهد با اعمال 
فشار به صادرکنندگان برای بازگرداندن 
ارزهای حاصل از صــادرات غیرنفتی 
ممکن است بازار برای مقطعی کوتاه با 
آرامشی نسبی توام با عقب نشینی اندک 
روبرو شود، اما در بلندمدت این دست 
فشارها می تواند صادرکنندگان حرفه ای 
را از بازار دور کرده و افراد غیرحرفه ای که 
در اصطالح صادرکنندگان بازار خراب 

کن هستند را به میدان بیاورد.
  متهم کروناست 

 شــاید بتوان به صراحــت یکی از 
متهمان اصلی ناآرامی بازار ارز را کرونا 
دانست. اسفند ماه سال گذشته با آشکار 
شدن نشانه های شیوع کرونا در کشور 
بود که صادرات غیرنفتی با کاهشــی 
قابل توجه روبرو و در برخی موارد حتی 
به توقف صادرات به دیگر کشورها منجر 
شد. این وضعیت به کاهش درآمدهای 
حاصل از صــادرات غیرنفتی انجامید 

و تبعات این وضعیت حــاال در بازار ارز 
اشاره شده است. 

 اگر این نکته را عامل مهم در تحوالت 
بازار ارز در نظر بگیریم به استناد سخنان 
حسین مدرس خیابانی مبنی بر بازگشت 
وضعیت صادرات غیرنفتی به وضعیت 
عادی، می توان انتظار داشت که قیمت ها 
به شرایط قبل طی دو - سه ماه پیش رو 
بازگردد، چراکــه درآمدهای حاصل 
از صادرات غیرنفتی بــا افزایش همراه 
خواهد بود. این نکتــه را اما نباید از نظر 

دور داشت که مشــکالت نقل و انتقال 
پول به واسطه تحریم های آمریکا علیه 
ایران پابرجاســت. این مشــکالت در 
شــرایط کنونی حتی منجر به بلوکه 
شدن پول های ایران در کشوری چون 
کره جنوبی شده است. کره جنوبی در 
ماه های اخیر به گفته حسین تنهایی، 
رئیس اتاق ایران و کره جنوبی بین 6.۵ 
تا ۹ میلیارد دالر از سرمایه های ایران را 

بلوکه کرده است. 
 به این ترتیب کرونا در کنار تحریم ها 
فشاری مضاعف را متوجه اقتصاد ایران 

کرده است.
  قیمت ها باز می  گردد؟

بسیاری از کارشناســان معتقدند 
قیمــت دالر در بدتریــن وضعیت در 
محدوده ۱۷ هزار تومــان قرار خواهد 
گرفت. همتی، رئیس کل بانک مرکزی 
نیز در ماه های اخیــر بارها تاکید کرده 
است قیمت دالر در ایران واقعی نیست. 
وی البته به قیمت واقعی دالر اشــاره 

نکرده است. 
همتی درباره وضعیت پیش روی بازار 
ارز گفته است: »قباًل هم تأکید کرده ام، 
تالطم این روزهای بازار، عمدتاً از عدم 
تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز، به 
خاطر مشکالت ناشی از کرونا در ابتدای 
سال، نشأت گرفته اســت و با فروکش 
کردن تدریجی تقاضاهای تجمیع شده 
ماه های قبــل، و افزایش عرضه در نیما 

تعدیل خواهد شد.«
وی افزوده است: »گزارش های خوبی 
از افزایش قابل توجه صــادرات نفت و 
فرآورده های نفتی و صادرات غیرنفتی 
و خبرهای مثبت از آزاد شــدن منابع 
مسدودی بانک مرکزی دریافت کرده ام 
که روند تأمیــن ارز را متحول خواهد 

کرد.«
او با اشــاره به اینکه صادرکنندگان 
تکیه گاه اصلی ارزآوری کشور هستند، 
تاکیــد کرده اســت: »فرصــت برای 
برگرداندن میلیاردها دالر ارز صادراتی 
در دو هفته آتی پایان می یابد. این فرصت 
به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. از فردا، 
با هماهنگی بانک مرکزی، قوه محترم 
قضائیه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، 
صادرکنندگانی که تاکنون تعهد خود 

را ایفــا نکرده اند، در لیســت های ۱۰ 
نفره برای توضیح در مورد نحوه ایفای 

تعهدات دعوت می شوند.«
او به کلیات سیاست های بازارساز 
برای مدیریت بازار ارز نیز اشاره و تصریح 
کرده اســت: »مجدداً تأکید می کنم، 
بانک مرکزی دخالت هدفمند خود را 
در بازار به تشــخیص خود و با در نظر 
گرفتن مصالح عالیه اقتصادی کشور 
اعمال خواهد کرد. بانک مرکزی یک 
بار در مهرماه سال ۹۷ توان خود را نشان 
داد. برخی به خاطر اشتباه محاسباتی 
تا دو سال برای فروش دالرهای ۱۹ هزار 
تومانی خود معطــل ماندند. امروز نیز 
ریسک بازار ارز برای سرمایه گذاری به 
شدت افزایش پیدا کرده است و من نیز 
وظیفه دارم این را به فعاالن اقتصادی 

گوشزد کنم.«
 تورم مهار می شود؟

 امسال اولین سالی است که بانک 
مرکــزی محدوده تورمــی را اعالم و 
پیش بینی کرده اســت نرخ تورم در 
محدوده ۲۲ درصدی باشــد. به نظر 
می رســد تحوالت بازار ارز انتظارات 
تورمی را افزایش داده و رشــد شدید 
قیمت ها در بازار مســکن و خودرو و 
سکه و طال نیز موید این مدعاست. در 
چنین شرایطی شاید مهار نرخ تورم 
بتواند در نیم ســال پیش رو وضعیت 
را تغییر دهــد در غیر ایــن صورت 
انتظار برای نادرست بودن پیش بینی 
بانــک مرکزی چندان هــم بی محل 

نخواهد بود. 

ضرورت شناسایی همه متهمان ناآرامی بازار ارز 

مانور بازارساز  بر »بازگشت ارزهای صادراتی«

مانور بازارساز بر مساله مهم 
بازگشت ارزهای صادراتی 
در حالی آغاز شده است که 

بررسی ها نشان می دهد 
این فاکتور یکی از عوامل 

رشد قیمت ارز در بازار تلقی 
می شود و عوامل متعدد 
دیگری نیز در این مسیر 

دخیل هستند

امسال اولین سالی است 
که بانک مرکزی محدوده 

تورمی را اعالم و پیش بینی 
کرده است نرخ تورم در 

محدوده ۲۲ درصدی باشد. 
به نظر می رسد تحوالت 

بازار ارز انتظارات تورمی را 
افزایش داده و رشد شدید 

قیمت ها در بازار مسکن، 
خودرو، سکه و طال نیز موید 

این مدعاست

 یک کارشــناس بازار ســرمایه از آغاز موج جدید صعود 
شاخص بورس خبر داد و گفت: در چند روز گذشته اصالح در 
قالب اصالح زمانی و دست به دست شدن سهام اتفاق افتاده که 
این موضوع باعث شــده تا بازار خود را آماده موج بعدی صعود 

شاخص بورس کند.
»نوید قدوسی« در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به علت اصلی 
رشد این روزهای بورس اشــاره کرد و افزود: علت اصلی این 
موضوع وضعیت پولی اقتصاد کالن و افزایش رشد نقدینگی در 
کشور است و مهمتر از آن روندی است که نشان می دهد در حاال 

تبدیل شدن فرآیند شبه پول به پول هستیم.
 وی ادامه داد: با توجه به باال بودن انتظارات تورمی و پایین 
بودن نرخ سود سپرده ها انگیزه در اقتصاد کشور برای نگهداری 

سپرده های مدت دار کاهش پیدا کرده و در نتیجه روند قوی 
برای تبدیل شدن شبه پول به پول اتفاق افتاده که این موضوع 

تاثیر خود را به شکل های مختلف در کشور گذاشته است.
 به گفته قدوسی، رشد عجیب حدود ۱۰ درصدی قیمت 
دالر که تقریبا در سه روز کاری گذشته رخ داد اکنون در حال 
رقابت با بورس است که روزانه بیش از دو درصد رشد را تجربه 
می کند. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، روند اتفاقاتی که 
در وضعیت پولی کشــور در حال رخ دادن است اثر خود را در 
بازارهایی مانند بازار طال، ارز و سکه می گذارد و به مرور شاهد 

تاثیرگذاری آن بر بازار مسکن هم خواهیم بود.
اصالح شاخص بورس به پایان رسید

وی خاطرنشان کرد: برخی علت روند صعودی اخیر شاخص 
بورس در این بازار را رشد پرشتاب نرخ ارز می دانند که از طرفی 
باعث رشد سودآوری شرکت ها و از طرف دیگر منجر به افزایش 
ارزش جایگزینی شرکت ها می شود اما باید گفت چیزی که در 
اقتصاد کالن در حوزه پولی در حال رخ دادن است می تواند به 

عنوان اصلی ترین عامل در رشد اخیر شاخص بورس و نرخ دالر 
تلقی شود. به گفته قدوســی، روند بورس در بازار روز گذشته 

نشانگر ادامه روند صعودی شاخص بورس برای بازار امروز بود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در نخستین روز 
هفته جاری، ارزش معامالت خرد رکــورد زد و به بیش از ۲۸ 
هزار میلیارد تومان رسید، افزود: در چند روز اخیر که بازاری 
پرحجم و پر معامله را پشت سر گذاشتیم، فرآیند دست به دست 
شدن سهام اتفاق افتاد به همین دلیل اکنون در چنین شرایطی 
انتظارات تورمی و قدرت باالی تقاضا اجازه اصالح شــدید به 
بازار را نمی دهد. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار از 
هفته گذشته تا دیروز نزدیک به ۱۵ درصد اصالح در شرکت های 
کوچک اتفاق افتاد، اظهار داشت: در سهام شرکت های کوچک 
اصالح قیمتی اتفاق افتاد،  اما سهام شرکت های دالری محور که 
نقدینگی عمده جامعه را به خود اختصاص می دهند،  فرصت 
چندانی برای اصالح قیمتی پیدا نکردند.  وی خاطرنشان کرد: 
سهام شــرکت های بزرگ به محض اینکه خواستند وارد فاز 

اصالحی شوند بازار به چشم یک فرصت خرید به آن ها نگاه کرد 
و به سرعت سهام در حجم باال خریداری شدند، بنابراین تقاضای 

باال  اجازه اصالح قیمتی شدید به این سهام را نداد.
اصالح بازار قابل پیش بینی نیست

قدوســی با تاکید بر اینکه در مورد اصالح بازار نمی توان 
چندان به طور دقیق اظهار نظر کرد، گفت: به نظر می رسد در 
چند روز اخیر با توجه به دســت به دست شدن سهام اصالح 
شاخص بورس انجام شده و اکنون خطری در این زمینه بازار 

را تهدید نمی کند.
این کارشناس بازار سرمایه به علت اینکه شاخص بورس 
در کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد اصالح شدیدی را تجربه 
نکرد اشــاره کرد و افزود: کانال یک میلیون واحد که شاخص 
بورس تا مدت ها وارد فاز اصالحی شــد ناشی از نرخ دالر بود و 
اکنون قیمت دالر با آن زمان قابل مقایسه نیست. وی افزود: اگر 
دالر نرخ دالر به قیمت ۱۸ هزار تومان باز می گشت بازار با توجه 
به مقاومتی که بر روی کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد داشت 
اصالح شدید را تجربه می کرد و عمده سهم ها افت حدود ۲۰ 
درصدی را داشتند اما به دلیل همرمانی ورود شاخص بورس به 
کانال ۱.۵ میلیون واحد و  افزایش قیمت دالر، بازار اجازه چنین 

اصالحی را مانند کانال یک میلیون واحد پیدا نکرد.

زمان اصالح شاخص قابل پیش بینی نیست

بورس، آماده موج جدید صعود

خبر

رئیس قوه قضائیه یکی از ضرورت های عبور از 
شرایط خاص اقتصادی را برخورد با تخلف از ناحیه 
برخی واردکنندگان و صادرکنندگان دانسته و 
گفت: وارد کننده یــا صادرکننده متخلف فرقی 
نمی کند، هم برخورد با آن ها هم افشای نام آن ها 
یک ضرورت است که مسئولین بانک مرکزی باید 

آن را دنبال کنند.
ابراهیم رئیســی در جلســه شــورای عالی 
قوه قضاییــه در ایــن ارتباط افزود: مســئوالن 

بانک مرکزی اعــالم کردند که دنبــال معرفی 
صادرکنندگان متخلف هستند، اما من معتقدم 
واردکننده  ای که ارز دریافت کرده و کاال وارد نکرده 

هم باید معرفی شود.
وی با اشاره به نوســانات بازار و عدم مدیریت 
قیمت ها، اظهار کرد: برخی راه حل این مســئله 
را در مذاکره با امریــکا و اروپا می  دیدند، که البته 
برای همگان روشن شــد که راه نادرستی است و 
باید به دستان پرتوان مردان و زنان این کشور دل 

بست. هیچ مشکلی نداریم اال اینکه راهکار آن در 
درون کشــور وجود دارد و این همان اصلی است 
که رهبر معظم انقالب در همه این سال ها بر آن 

تاکید داشتند.
رئیسی با تاکید بر اینکه نباید منابع کشور در 
اختیار افراد بی صالحیتی قرار بگیرد که به تعهدات 
خود عمل نمی کنند، الزمه برون رفت از این شرایط 
و ایجاد ثبات اقتصادی در بازار را فعالیت جهادی 
دانسته و ادامه داد: این شرایط تالش جدی و سریع 

را می  طلبد. وجود طرح  هایــی برای برون رفت از 
شرایط فعلی اقتصادی یک ضرورت است و تبیین 
این طرح ها برای مردم از ضرورت  های بعدی است.

وی بی انظباطی مالی را عامل خسارت به کشور 
و ایجاد هزینه  های اضافی عنوان کرده و تاکید کرد: 
همه می  دانند که امروز دســتگاه قضایی نسبت 

به معوقات بانکی تالش ویژه  ای به کار گرفت و با 
همت همکاران ما هزاران میلیارد معوقه به نظام 
بانکی کشور بازگشت، اما همین معوقات با اخذ 
ضمانت  های الزم و پیگیری ضمانت ها، می  توانست 
به معوقه مبدل نشود و زحمت ایجاد نکند. رئیس 
قوه قضائیه افزود: دستگاه قضایی مصمم است که 
با همکاری بخش بانکی اجازه ندهد برخی افراد 
پولی بگیرند و تعهدات را انجام ندهند و بعد برای 
کشور مشــکل ایجاد کنند. ولی از آن طرف هم 
دستگاه های مسئول نباید اجازه دهند که اعتبارات 
به دســت افرادی سپرده شــود که یا صالحیت 
و توانایی الزم برای انجام تعهــدات را ندارند و یا 

تضمینات الزم را نمی  توانند بسپارند.

رئیس قوه قضاییه:

نام صادرکنندگان و واردکنندگان متخلف را افشا کنید


