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 در دو- سه سال اخیر نوسان نرخ 
 ارز به امری طبیعی در بازار های مالی 
ایران تبدیل شــده و در این میان هر 
روز از ارزش دارایی هــای مــردم و 
همچنین ارزش ریــال در برابر دالر 

کاسته می شود. 
مذاکرات ایــران و کشــورهای 
چهار به عالوه یک حاال برای دومین 
بار متوقف شــده اســت تا رایزنی در 
خصوص روند مذاکرات در پایتخت ها 
صورت گیــرد اما باید توجه داشــت 
طبق وعده دولت ســیزدهم قرار بود 
سرنوشت اقتصاد ایران به مذاکرات و 

تحریم گره نخورد.
در ماه هــای اخیر و بــه ویژه پس 
از روی کار آمــدن دولت ســیزدهم 
و وعده  برخــی دولتمــردان مبنی 
بر امکان کاهش نــرخ ارز تا کمتر از 
20 هزار تومان، افکار عمومی انتظار 
داشــتند که نرخ ارز به عنوان یکی از 
عوامل موثر بر سرنوشت ارزش ریال 
و همچنین عامل مهــم تاثیرگذار بر 
سرنوشت سایر بازارها، روند کاهشی 

طی کند. انتظاری که با وجود گذشت 
تقریبا 4 ماه از عمر این دولت نه تنها 
به سر نیامده بلکه شرایط به گونه ای 
رقم خورده که دالر حتی مرز 30 هزار 
تومان را رد کند و و با نرخ فروش 31 تا 
32 هزار تومان در بــازار آزاد؛ رکورد 

جدیدی از خود برجای گذارد. 
در هفته های اخیــر نمایندگانی 
از ایران دوباره به پــای میز مذاکرات 
برجامی برگشــته اند؛ اما نشست ها 
تاکنون به نتیجه ملموسی نرسیده و 
این شرایط سبب شده تا نوسانات نرخ 

ارز در بازار ادامه دار شود. 
هفته گذشته قیمت دالر در کانال 
27 هزار تومان در نوســان بود و بازار 
واکنــش اندکی به اخبــار مذاکرات 
برجامی نشــان داد که حاکی از عدم 
خوش بینی این بازار نسبت به آینده 

نشست ها بود. 
به اعتقــاد کارشناســان اکنون 
شــرایط بازار ارز به گونه ای است که 
بازار در فاز انتظــاری فرورفته و همه 
چشم انتظار نتایج مذاکرات ایران با 
اروپا و آمریکا در قالب احیای مجدد 
برجام هستند و تا این مساله به نتیجه 

نرســد نمی توان انتظار ثبات در بازار 
ارز را داشت. 

هرچند عده ای از کارشناسان بازار 
ارز و اقتصاددانان بر ایــن باورند که 
اگر مذاکرات برجامی به ثمر برسد و 
تحریم ها علیه ایران لغو و برداشــته 
شود، اقتصاد ایران روزهای بهتری را 
تجربه خواهد کرد و می توان به وصول 
درآمدهای حاصــل از صادرات نفت 
و ورود دالرهای ناشی از این تجارت 

امیدوار بود. 
اگر برجام به نتیجه برسد؛ در کنار 
بهبود شــرایط برای صــادرات نفت 
می توان نسبت به خارج شدن اقتصاد 
از رکود و بالتکلیفی امیدوار بود و اگر 
ایران بتواند مقاصــد صادراتی برای 
تولیدات خود در بخش های مختلف 
را دوباره پس گیرد، می توان به رشد 

اقتصادی نیز چشم امید داشت. 
اکنــون دو موضوع مهــم ذهن 
برخی از فعاالن اقتصادی و همچنین 
مردم عادی را به خود مشــغول کرده 
که آن تبعات به نتیجه رســیدن و یا 
نرسیدن مذاکرات برجامی بر بازار ارز 
و همچنین تاثیرات حذف ارز 4200 

تومانی بر وضعیت معیشــت مردم و 
بازارهای گوناگون است. 

رد پای عوامل سیاسی و 
اقتصادی در نوسانات نرخ ارز 

سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق 
ارزی بانک مرکــزی در گفت وگو با 
روزنامه »توسعه ایرانی« درباره چرایی 
نوسانات نرخ ارز اظهار کرد: نوسانات 
نرخ ارز هم ریشــه اقتصــادی دارد و 
هم دارای ریشــه های سیاسی است؛ 
مهمترین ریشــه های اقتصادی این 
مساله را می توان شامل مواردی مانند 
کســری بودجه، افزایش پایه پولی و 

چاپ اسکناس دانست. 
وی ادامــه داد: مهمترین دالیل 
سیاســی نوســان نرخ ارز هم شامل 
مواردی مانند مذاکرات برجام است؛ 
نوسانات بسیاری زیادی که در 3-2 
ســال اخیر اتفاق افتاده و شاهد آنها 
بوده ایــم و شــوک های آن عمدتــا 
سیاسی است اما روند افزایش قیمت 
ارز به دلیل باال بودن تورم اتفاق افتاده 
که عامل اقتصادی محسوب می شود. 
وی تصریح کرد: اگر مذاکرات به 
نتیجه برسد و طرفین در 2 ماه آینده 

به توافق دســت یابند و برجام احیا 
شود؛ قطعا این مســاله در نرخ ارز در 
بازار داخلی اثر کاهشی برجا خواهد 

گذاشت. 
چشم  انداز نرخ ارز پس از توافق 

ســیدعلی درباره نرخ ارز پس از 
توافقات برجام و اینکه آیا نرخ دالر در 
محدوده 20 تا 30 هزار تومان خواهد 
بود یا اینکه به کمتر از 20 هزار تومان 
بازمی گردد؛ توضیح داد: خیر انتظار 
کمتر از 20 هزار تومــان را نمی توان 
داشت و نرخ ارز در محدوده 20 تا 30 

هزار تومان خواهد بود. 
وی در پاســخ به این سوال که در 
بودجه 1401 افزایــش درآمدهای 
نفتی پیش بینی شده و اگر توافقات 
صورت گیرد و تحریــم فروش نفت 
لغو شــود، چه تاثیری در آینده بازار 
ارز خواهد داشت؛ گفت: نرخ تسعیر 
23 هزار تومان تعیین شــده و به نظر 
بنده با فرض اینکه در مذاکرات برجام 
به توافق می رسند و مذاکرات مثبت 
اســت به هرحال حداقل نرخ ارز23 

هزار تومان خواهد بود. 
ســیدعلی دربــاره تبعات حذف 
ارز 4200 تومانــی در اقتصاد کالن و 
همچنین وضعیت بازارهای مختلف 
بیان کرد: بستگی دارد که این موضوع 
چقدر بتواند فاصله طبقاتی را کمتر 
کنــد و همچنین چه میــزان از این 
مابه التفاوت میــان 4200 تومان تا 
23 هزار تومان یا نرخی که دولت برای 
فروش ارز پیش بینی کرده است؛ به 
صــورت یارانه به دهک هــای پایین 
درآمدی کشــور پرداخت شود؛ آن 
هنگام اگر عدد مناسبی باشد به نظر 
می رسد این کار یعنی حذف ارز 4200 
تومانی، حتما باید انجام شــود. البته 
باید جبران هزینه ها برای دهک های 
پایین درآمدی جامعه صورت گیرد تا 
فشــار به مردم وارد نشود. در سطوح 
باالی درآمدی اصال حذف ارز 4200 
تومانی مهم نیست زیرا در شرایط آنها 

تغییری ایجاد نمی کند. 
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی 
درباره سناریوی بعدی مبنی بر اینکه 
اگر توافقی صورت نگیرد، شاهد وارد 
شدن فشار مضاعف به اقشار مختلف 
جامعه و دهک هــای پایین درآمدی 

خواهیم بود، تحلیل کرد: اگر محاسبه 
کنیم بابت حــذف ارز 4200 تومانی 
بین 10 تا 15 میلیــارد دالر  درآمد 
ایجاد می شــود باید ایــن مبلغ را به 
دهک های پایین تزریــق کرد که به 
حتم بیشــتر از 100 هــزار میلیارد 
تومــان پیش بینی شــده در بودجه 

1401 می شود.
ســیدعلی درباره آینده بازارهای 
مختلف به ویژه ارز پیش بینی کرد: با 
توافق در مذاکرات برجام می توان در 
بازارهای گوناگون مانند ارز، ســکه و 

طال و مسکن به ثبات رسید. 
 لزوم کنترل و کاهش تورم

 در دولت سیزدهم 
وی به دولتمردان سیزدهم توصیه 
کرد: دولت ســیزدهم با شــعار رفع 
سختی معیشت و ... به روی کار آمده 
و توصیه عمده به این دولت آن است 
که سیاست های انبساطی و افزایش 
باالی میزان حقوق ها و یا اقداماتی که 
منجر به افزایش تورم شود را فراموش 
کنند؛ هدف دولت سیزدهم باید فقط 
کاهش تورم باشد. هزینه تراشی و خر ج 
تراشــی جدید منجر به تورم خواهد 
شــد بنابراین به عنوان نخستین کار 
باید تورم را کاهش دهند و سپس خود  

به خود ثبات به اقتصاد بازمی گردد. 

سیدعلی در گفت وگو با »توسعه ایرانی« بررسی کرد:  

چشم  انداز نرخ ارز پس از توافق برجام

سیدکمال سیدعلی، 
در گفت وگو با »توسعه 

ایرانی«: اگر مذاکرات به 
نتیجه برسد و طرفین در 

2 ماه آینده به توافق دست 
یابند و برجام احیا شود؛ 

قطعا این مساله در نرخ ارز 
در بازار داخلی اثر کاهشی 
برجا خواهد گذاشت اما به 
هر حال حداقل نرخ ارز23 

هزار تومان خواهد بود 

خبر

وزیر صمت گفت:  حــدود 10 هزار معدن در 
کشور وجود دارد که 50 درصد آن ها فعال نیستند 
دالیل عدم  فعالیت ممکن است اقتصادی نبودن، 
مشــکل تامین ماشــین آالت، اهلیت نداشتن 
سرمایه گذار و غیره باشــد. ما به دنبال تعریف 
بسته های هستیم که به اندازه کافی مزیت داشته 

باشد و در آینده متوقف نشود.
به گزارش ایلنا، ســید رضا فاطمی امین در 
حاشیه نشست هم اندیشی با نهادهای سرمایه 
گذار و هم افزایی و تبادل نظر برای توسعه سرمایه 
گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت در جمع 
خبرنگاران، اظهار کرد: از ماه جاری معادن با سود 

آوری خوب، با این شرط که بخشی از سهام معدن 
به مردم واگذار شود، به مزایده گذاشته می شود. 
تاکنون یک معدن در زابل به مزایده گذاشته شده 
و در دی و بهمن ماه هم هر کدام سه معدن دیگر 
مزایده گذاشته خواهد شــد. در حوزه سرمایه 
گذاری معادن، دارایی قابــل ارزش گذاری در 
دسترس اســت و مردم هم تجربه خوبی دارند 
و پیش بینی می شــود اســتقبال خوبی از آن 

صورت گیرد.
فاطمی امین با اشــاره به ضمانــت اجرایی 
ســرمایه گذاری ها بیان کرد: به دو دلیل باید به 
حوزه سرمایه گذاری توجه شود اول این که بخش 

قابل توجهی از جمعیت کشــور فرصت شغلی 
مناسب ندارند. دلیل دوم نقدینگی سرگردان در 
کشور است که معموالً وارد بازارهای سوداگری 
می شــود، اما این حق مردم اســت که فرصت 
ســرمایه گذاری برای دارایی های خود داشته 

باشند.
وزیر صمت تصریــح کرد: در ایــن حوزه به 
شش نکته رســیدیم که اگر در سرمایه گذاری 
به آنها توجه شــود، ضمانت محقق می شــود. 
یکی از دالیلی که ســرمایه گذاری ها در کشور 
ما دچار مشــکل می شــوند این اســت بدون 
توجه بــه اولویت هــای صنایع، نبــود آمایش 
سرزمین، مشخص نبودن مســیر تامین مالی، 
نبود هماهنگی بین نهادهای حاکمیتی و غیره 

سرمایه گذاری شده است.
وی افزود: موارد یاد شده به دقت بررسی شده 
تا دوباره دچار این مشکالت در سرمایه گذاری ها 

نشــویم. بنابراین در زمینه ایــن فرصت های 
سرمایه گذاری، از جمله 400 پروژه اشاره شده 
که در حال کار کردن روی آنها هستیم اطمینان 
می دهم. قبل از اجرای این 400 پروژه آنها را در 
اختیار تحلیل گران سرمایه گذاری قرار می دهیم 
تا مطمئن شویم اقتصادی هستند. البته اکثر این 
پروژه ها از طریق شــرکت های سرمایه گذاری 

فعال خواهد شد که بر دقیق و درست اجرا شدن 
آن تاکید می کنیم.

فاطمــی امین بیــان کــرد:  یک بســته 
سرمایه گذاری در آینده نزدیک تعریف می شود 
که این بسته باید اقتصادی بوده و مجوزهای آن 
از پیش آماده شده باشــد برای مثال سه بسته 
سرمایه گذاری که در دی ماه آماده خواهد شد، 
شامل یک معدن نیست بلکه پنج یا شش معدن 

واگذار خواهد شد.
برنامه های خودرویی به زودی اعالم می شود

وزیر در پاسخ به سوالی پیرامون قیمت گذاری 
خودرو نیز گفت: اوایل هفته آینده برنامه وزارت 
صمت با ۹ محور در حوزه خودرو منتشر خواهد 
شــد که در آن راهبردها و سیاست های صنعت 
خودرو مشــخص می شــود. قیمت گذاری هم 
روش های مختلفی دارد برخــی از محصوالت 

مشمول قیمت گذاری نیستند.

وزیر صمت در جمع خبرنگاران:

۵۰ درصد معادن کشور فعال نیستند

محمد میرزایی

خبر اقتصادی

 قیمت برنج ایرانی در بازار 
به ۷۰ هزار تومان رسید

 - یســنا ا
مشــاهدات میدانی 
حاکی از آن است که 
قیمت برنج در سطح 
مغازه ها بــه 70 هزار 

تومان هم رسیده است.بر اساس مشاهدات میدانی 
از مغازه های سطح شهر تهران قیمت هر کیلو برنج 
هاشمی 55 تا ۶5 هزار تومان، برنج صدری ۶0 هزار 
تومان، دم سیاه صدری حدود 70 هزار تومان، طارم 
محلی کشت دوم 70 هزار تومان، شیرودی 44 هزار 
تومان، شیرودی دودی حدود 50 هزار تومان،  طارم 
محلی اسفندیار 5۶ هزار تومان، فجر گرگان حدود 
4۶هزار تومان و هاشمی دودی 40 هزار تومان است.

    
 قائم مقام بانک مرکزی

 منصوب شد
بانک مرکزی- اصغر ابوالحسنی هستیانی به 
پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با تصویب مجمع 
عمومی فوق العاده این بانک، طی حکمی از سوی 
رئیس جمهور به ســمت قائم مقام بانک مرکزی 

منصوب شد.
طبق اعالم  بانک مرکزی، ابوالحســنی دارای 
دکترای اقتصاد، گرایش اقتصاد پولی است و پیشتر 
در مســئولیت هایی همچون عضو هیأت عامل و 
معاون اقتصادی بانک مرکزی، معاون وزیر اقتصاد 
در امور بانک و بیمه و نظارت بر اجرای سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساســی، عضــو هیأت عامل 
صندوق توســعه ملی، عضو هیــأت مدیره بانک 
بین المللی توسعه اســالمی )IDB(، عضو هیأت 

مدیره بانک های صادرات و انصار بوده است. 
    

نامه سفارشی ۹ هزار میلیارد تومانی 
وزارت صمت برای یک تولیدکننده 

لوازم خانگی 
تسنیم- معاون 
طرح و برنامه وزارت 
صمــت در نامــه ای 
بــه بانــک مرکزی 
خواستار استثنا شدن 
یــک تولیدکننــده 

بزرگ لوازم خانگی از محدودیــت ذینفع واحد، و 
پرداخت بیش از ۹ هزار میلیارد تومان تســهیالت 

ارزی و ریالی به این شرکت شد.
سید مهدی نیازی معاون طرح و برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به طالبی دبیر کل 
بانک مرکزی خواستار تخصیص اعتبارات خاص و 
خارج از مقررات محدودیت ذینفع واحد به ارزش 
214 میلیون دالر و 3231 میلیارد تومان )مجموع 
بیش از ۹ هزار میلیارد تومان( به یکی از شرکتهای 

بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی شده است.
    

۷۰ درصد مواد یک بطری 
روغن نباتی وارداتی است

تسنیم- دبیر انجمن صنایع روغن نباتی، گفت: 
70 درصد یک بطری روغن نباتی وارداتی اســت، 
حال اگر دولت در صدد تغییر ارز 4200 برای روغن 

است باید زیر ساخت آن را فراهم کند.
امیرهوشنگ بیرشک ، با اشاره به اینکه در حال 
حاضرحجم تولید روغن حدود 180 هزار تن در ماه 
است، افزود: براساس آمار نیاز داخلی به روغن 150 
هزار تن در ماه است. این موضوع نشان می دهد حجم 
تولید روغن مناسب بوده و هیچ دغدغه ای در این 

حوزه برای تأمین نیاز مردم نیست.
وی با اشاره الیحه دولت در بودجه 1401 که ارز 
4200 تومانی را برای کاالهای اساسی حذف کرده 
است، گفت:  100 درصد روغن خام مورد نیاز کشور 
از محل واردات تأمین می شود و هر گونه تغییر در 
نرخ ارز تاثیر مستقیمی در قیمت نهایی این محصول 

می گذارد.
    

 صف دوباره کامیون ها 
در گمرک جمهوری آذربایجان

فارس- رئیس 
ملــی  یــه  د تحا ا
محصوالت کشاورزی 
گفت: تراکم کانتینرها 
در گمرک آذربایجان 
برای صادر کنندگان 

ایرانی دردسرساز شد که البته این مسئله سیاسی 
نیست و باید مذاکره جدی با مسئوالن آذربایجان 
انجام شود. ســید رضا نورانی ، اظهار داشت: تراکم 
کانتینرهایی که محصوالت صادراتــی ایران را به 
روســیه می برند در گمرک آذربایجان به اندازه ای 
است که 3 تا 4 روز معطل می مانند در حالی که پیش 

از این معطلی 1 تا 1.5 روز بود.

یک کارشــناس ارشــد حوزه انــرژی دربــاره تغییر 
قیمت گذاری نفت خام و تاثیر آن بر صادرات به اروپا معتقد 
است: قیمت گذاری یک مســئله و تحریم ها مسئله دیگر، 
قیمت گذاری ارتباطی بــه تحریم ها ندارد. به گزارش ایلنا، 
بر اساس آنچه اخیرا اویل پرایس منتشر کرده شرکت ملی 
نفت ایران از اول ژانویه 2022 از شاخص نفت برنت به جای 
شاخص ICE Bwave برای قیمت گذاری نفت خامی که 
به بازارهای اروپا و مدیترانه می فروشد، استفاده خواهد کرد. 
بر اساس آنچه این رسانه عنوان کرده؛ قصد ایران از این 
تغییر شــاخص آغاز صادرات نفت به اروپا پس از برداشته 
شدن تحریم ها به دنبال مذاکرات هسته ای است.صادرات 
نفت ایران به اروپا پــس از تحریم های اخیر و خروج ترامپ 
از قرارداد برجام در 2018 به شدت کاهش یافته و یا به صفر 
رسیده است به طوری که ازآن پس هیچ پاالیشگاه اروپایی از 

ترس تحریم های ثانویه نفتی از ایران خریداری نکرده است.
مذاکرات بر سر موضوع هسته ای ایران ۹ دسامبر، پنجشنبه 
هفته گذشته از ســر گرفته شده اســت و بر اساس آنچه از 

شــواهد برمی آید در صورت توافــق در مذاکرات؛ احتماال 
ایران برنامه ای برای از ســرگیری صادرات به اتحادیه اروپا 
در دست اجرا داشته باشد.در همین ارتباط نرسی قربان در 
گفت وگو با ایلنا، درباره تغییر قیمت گذاری نفت خام و تاثیر 
آن بر صادرات به اروپا معتقد است: قیمت گذاری یک مسئله 
و تحریم ها مسئله دیگر، قیمت گذاری ارتباطی به تحریم ها 
ندارد. وی افزود: اگر تغییر رویه قیمت گذاری به نحوی باشد 
که نفت را جذاب کند، یعنی قیمت ها ارزان تر از بهای نفت 
مشابه رقابتی باشد، به فروش بیشتر کمک می کند اما اگر 
پایین تر نباشد، در رویه صادرات نیز تفاوتی حاصل نخواهد 

شد.این کارشناس ارشــد حوزه انرژی تاکید کرد: مهم این 
اســت که نتیجه تغییر شــاخص قیمت گذاری آیا نفت را 

رقابتی میکند یا خیر.
وی تصریح کرد: ما می توانیــم نفت را بر مبنای چندین 
شــاخص مختلف از جمله برنت، دبی، ســنگاپور و وست 
تگزاس اینترمدیت قیمت گذاری کنیم که تعیین هر کدام 
به عنوان شاخص قیمت گذاری تاثیر عمده ای بر صادرات 
نخواهد داشــت، مگر اینکه قیمت گذاری به نحوی باشد 
که قیمت نفت در مقابل سایر نفت ها جذاب و رقابتی شود، 
بنابراین سیستم قیمت گذاری به خودی خود در جلوگیری 
و یا تشــدید تحریم ها تاثیری ندارد.قربان یادآور شد: اگر 
تصمیم گیری منجر به جذاب شــدن قیمت نفت ایران در 
مقابل قیمت نفت رقیب باشد تاثیرگذار است، در غیر این 

صورت تاثیری ندارد.

پاسخ کارشناس ارشد حوزه انرژی به یک پرسش:

صادرات نفت به اروپا از سر گرفته می شود؟


