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معاون سازمان برنامه و بودجه:
کسری بودجه منجر به استقراض 

از بانک مرکزی، نداشته ایم

توسعه ایرانی- معاون ســازمان برنامه و 
بودجه گفت: در نیمه نخســت امسال، کسری 
بودجه به شــکلی که منجر به استقراض از بانک 
مرکزی شــود، نداشــتیم. حمید پورمحمدی 
افزود: در نیمه نخست امســال، با اینکه قرار بود 
طبق قانون دولت تنخواهــی را دریافت کند، اما 
نصف این مبلغ را دریافت کردیم و اگر هم نیاز به 
منابع بوده است از طریق انتشار اوراق مالی سعی 
کردیم این منابع را تأمین کنیم. وی اضافه کرد: در 
این مدت هیچ باری از سوی بودجه دولت به پول 
قدرت و نقدینگی بر بانک مرکزی وارد نشده است. 
معاون اقتصادی ســازمان برنامه و بودجه درباره 
بازار سرمایه گفت: همیشه یکی از خواسته های 
فعاالن اقتصاد کالن تعمیق بازار ســرمایه بوده، 
چون اقتصاد کشور به دو بال برای پرواز در حوزه 
پولی و بازار سرمایه نیاز دارد و همیشه این ها غیر 
متوازن بوده اند یعنی بازار پول بسیار بزرگ بود و 

نقش بازار سرمایه کمتر بود.
    

خط فقر ۱۰ میلیون تومان شد

تســنیم-  بازرس مجمع عالی نمایندگان 
کارگران کشــور با اشــاره به اینکه خط فقر در 
جامعه برای خانوار ۴نفره ۱۰میلیون تومان است، 
گفت: بســیاری از کارگران توان خرید گوشــی 
موبایل برای ادامه تحصیل فرزاندانشان را ندارند. 
حمیدرضا امام قلی تبار، درباره مشکالت کارگران 
در تأمین امــرار معــاش و  هزینه های تحصیل 
فرزندان خود در شرایط دشوار قدرت خرید، گفت: 
در چندسال اخیرآحاد جامعه و به ویژه کارگران 
کشــورمان تحت تاثیر شــدیدترین  فشارهای  
اقتصــادی همچــون افزایش افسارگســیخته 
تورم،کاهش درآمــد و کاهش قــدرت خرید، 
افزایش فقر روبــه رو بوده اند کــه در این اواخر 
مهمان ناخوانده ای  به نام کرونا به آن اضافه شده 
است.  این معضالت، مدیریت و روال عادی  زندگی 
کارگران را تحت الشعاع قرارداده و آنها را در تأمین 
هزینه های روزانه به بن بســت رســانده است از 
طرفی در یکی دوماه اخیــر  تحمیل هزینه های 
تحصیل فرزندان کارگران چالش دیگری است 
که آنها را بطور فزاینده ای با چالش مواجه کرده 
اســت. زیرا درآمد ناچیزشان حتی کفاف  تأمین 

هزینه های مسکن شان را نخواهد داد.
    

۱.۸ میلیارد دالر؛ حجم مبادالت 
تجاری ایران و روسیه

ایلنا- رئیس اتاق بازرگانی ایران و روســیه 
حجم مراودات تجاری دو کشــور را ۱.8 میلیارد 
دالر اعالم کرد و گفت: از این میزان حدود 5۰۰ 
تا 6۰۰ میلیــون دالر صــادرات و مابقی مربوط 
به واردات اســت. هادی تیزهوش  تابان ، ضمن 
تکذیب اخباری مبنی بر امتناع روس ها از مبادله 
حتی با روبل، اظهار داشت: در همه جای دنیا هر 
کشوری تمایل دارد که تسویه حساب ها را با ارز 
خودش انجام دهد، در اروپا یــورو، امریکا دالر، 
روسیه روبل و عربســتان به ریال و... است. این 
قانون دنیا است، تنها کشور ما است که حتما باید 
دالر باشــد، ریال را هم قبول نداریم.  رئیس اتاق 
بازرگانی ایران و روسیه حجم مراودات تجاری دو 
کشور را ۱.8 میلیارد دالر اعالم کرد و گفت: از این 
میزان حدود 5۰۰ تا 6۰۰ میلیون دالر صادرات و 

مابقی مربوط به واردات است.
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ایمان ربیعی

 دالر در آستانه ورود به کانال 28 
هزار تومان قرار دارد. بانک مرکزی 
حاال ســه اقدام را برای بازگرداندن 
آرامش بــه بازار ارز در دســتور کار 
قــرار داده اســت، ابتدا بــا معرفی 
سومین فهرســت صادرکنندگان 
متخلف با کســانی که دالرهایشان 
را بازنگردانده انــد کار را کلیــد زد، 
سپس به صرافی ها هشدار داد که از 
اعالم نرخ غیرواقعی و التهاب آفرینی 
در بازار خودداری کنند و درنهایت 
اعالم کرد پتروشیمی ها اجازه دارند 
ارز خود را به صرافی های غیربانکی 
بفروشــند و در نتیجه برخی اعالم 
کردنــد ایــن اقدامــات خصوصا 
اقدام اخیر می توانــد زمینه را برای 
عقب نشینی نرخ دالر هر چند اندک 

فراهم کند. 
 آلبــرت بغزیــان، کارشــناس 
اقتصادی، در گفت وگو با »توســعه 
ایرانــی« در خصــوص تصمیمات 
اتخاذ شــده گفــت: دالر 27 هزار 
تومانــی خــود بــه انــدازه کافی 
التهاب آفرین اســت و کســی الزم 
نیست در این بازار التهاب مضاعف 

ایجاد کنــد. وی با اشــاره به اینکه 
عوامل سیاسی و بین المللی دالر را 
در بازار ایران تحت فشــار قرار داده 
اســت، افزود: مادامی که وضعیت 
تغییر نکند، نمی توان در این زمینه 

پیش بینی خاصی داشت. 
 با ایــن حــال همتــی، رئیس 
کل بانــک مرکــزی بارهــا و بارها 
درخصــوص آینــده نــرخ دالر 
پیش بینی کرده است. وی می گوید 
قیمت ها اقتصادی و واقعی نیســت 
و به زودی قیمت هــا عقب خواهد 
نشســت. این پیش بینی وی البته 
از زمانــی کــه دالر در محــدوده 
قیمتی ۱2 هزار تومان قرار داشــت 
تکرار شده است اما به نظر می رسد 
کســانی که به وی اعتماد کرده اند 
و دالر را بــه قصد ســرمایه گذاری 
نخریده اند با ضــرر و زیانی هنگفت 
روبرو هســتند. هر چند خرید دالر 
به قصــد ســرمایه گذاری به هیچ 
روی اقدام تاییدشــده ای نیســت 
و نگاه ملــی همــگان را از ورود به 
این بــازار البته با هــدف کمک به 
اقتصــاد ملی بازمــی دارد؛ اما نکته 
مهم اینجاست که وقتی پیش بینی 
سیاستگذار اشتباه از آب درمی آید 

و بانک مرکزی قدرت حراســت از 
پول ملی را نمی یابد، بر حذر داشتن 
مردم از ورود به بازار ارز نیز نتیجه ای 
معکوس می دهد و از این روست که 
صرافــان و فعاالن بــازار می گویند 
تقاضا بــرای دالر 27 هزار تومانی از 
دالر 22 هزار تومانی نیز باالتر رفته و 
مردم تالش دارند سرمایه های خود 
هر چند اندک را به دالر یا ســکه و 
طالی آب شده تبدیل کنند و همه 
این اقدمات حکایت از شدت رفتن 
تورم انتظاری در افکار عمومی دارد. 

  و باز هم هشدار به 
دالالن و صرافان

اما آیا هشدار به صرافی ها می تواند 
عاملی برای عقب نشــینی نرخ دالر 

باشد؟
ایــن اولین بــاری نیســت که 
بانک مرکــزی به صرافان هشــدار 
می دهــد. در اطالعیه هــای ایــن 
نهــاد، در دوره هــای افزایش نرخ 
ارز همواره عتــاب و خطاب هایی از 
این دست دیده می شود: هشدار به 
دالالن، هشــدار به صرافان، هشدار 
به سایت های اعالم قیمت. نه فقط 
بانک مرکزی که سایر دستگاه های 
انتظامی و حتی قــوه قضاییه وارد 

داســتان شــده و بارها فضای بازار 
ارز را تحت کنتــرل درآورده اند، اما 
کافی اســت همین حاال در یکی از 
بسته ترین دوره های خرید و فروش 
ارز در بازار سری به فردوسی بزنید 
تا با انبوه معامله گران کنار خیابانی 
روبرو شــوید. کســانی که از پس 
اقدامات سفت و ســخت همچنان 
به فعالیت خود مشــغول هستند. 
از ســوی دیگر پیش از این نیز بارها 
ســایت های اعالم نرخ نه تنها برای 
دالر و ســکه که حتی برای خودرو 
و مســکن و ... تعطیل شــده اند، اما 
درنهایــت نه تنهــا قیمتی کاهش 
نیافته است، بلکه فضای اعالم قیمت 

در وضعیتی مبهم قرار گرفته است.   
بانک مرکزی در اطالعیه خود تاکید 
کرده اســت: برای اجــرای مصوبه 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 
درخصــوص مدیریت بــازار ارز به 
اطالع می رساند، خرید و فروش ارز 
)اسکناس و حواله( تنها در چارچوب 
مقررات اعالمی بانک مرکزی مجاز 

است.
 همچنیــن در این بخشــنامه 
تاکید شده اســت که هرگونه اعالم 
قیمت های نامتعارف و خارج از رویه 
ابالغی، ایجاد جو روانی نامطلوب و 
التهاب در بازار ارز، جرم محســوب 

می شود.
براســاس این بخشــنامه عالوه 
بر برخورد انتظامی با شــرکت های 
صرافی متخلف، مدیران و مسئوالن 
این دســته از صرافی ها بــه اتهام 
»اخاللگــر اقتصادی« بــه مراجع 
امنیتی و قضایی معرفی می شــوند. 
 این نهاد البته شفاف سازی چندانی 
درباره مصادیق ایــن جرایم نکرده 
است و به نظر می رسد هفته پیش رو 
هفته تبیین مصادیق این جرائم در 

بازار ارز ایران باشد. 
 از سوی دیگر فهرست مشخصات 
صادرکنندگانی که صــادرات آنها 
بیش از یــک میلیــون دالر بوده و 
بخش عمده تکلیف خود درخصوص 
بازگشت ارز حاصل از صادرات را در 
مهلت مقرر قانونــی و به روش های 
اعالمی بانــک مرکزی بــه چرخه 
اقتصاد برنگردانده اند، به قوه قضاییه 

ارسال شد.
طبق این فهرست، اسامی ۱۰۳۳ 
صادرکننــده که مانــده تعهد آنها 
جمعا مبلغ ۴.۹ میلیارد دالر است، 
برای قوه قضاییه  ارسال شد تا طبق 
مقررات قانونــی و از جمله مصوبه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی با 
متخلفین برخورد الزم صورت گیرد.

گفتنــی اســت، این ســومین 
فهرست ارســالی از ســوی بانک 
مرکــزی به قــوه قضاییه اســت و 
مجموع مبلغ دو فهرست قبلی، بالغ 

بر 6.8 میلیارد دالر بوده است.
حاال صرافان و صادرکنندگان دو 
گروه عمده ای هستند که این روزها 

رو در روی بانک مرکزی قرار دارند و 
این بانک برای بازگرداندن آرامش 
به بازار فشــار بر آنها را افزایش داده 
است. قیمت دالر تنها در شهریور ماه 
بیش از 5 هزار تومان افزایش یافته و 
از محدوده 22 هزار و 5۰۰ تومان به 
27 هزار و 7۰۰ تومان رسیده است، 
اما به نظر می رســد داســتان بانک 
مرکزی با گروه های درگیر در بازار 

ارز هنوز به اتمام نرسیده است. 
مانور برخی کارشناسان بر تاثیر 
مثبت فروش ارز پتروشــیمی ها در 
بازار نیز در حالــی اتفاق می افتد که 
احمد مهدوی، دبیر انجمن صنعت 
پتروشــیمی به ایرنا می گوید: نرخ 
عرضــه ارز پتروشــیمی هماهنگ 
است و مانند سایر صادرکنندگان، هر 
پتروشیمی نمی تواند برای خودش 
نرخ جداگانه تعریــف کند. بنابراین 
برای صادرکنندگان پتروشــیمی 
تفاوتــی ندارد کــه ارز خــود را در 
صرافی بانکی به فروش برســانند یا 

صرافی غیربانکی.
به گفته وی ایــن تصمیم از چند 
روز گذشــته به تمام پتروشیمی ها 

ابالغ شده و در حال اجراست.  
 به نظر می رســد هفته سختی 
پیش روی فعاالن بــازار ارز و بانک 
مرکزی باشد، هفته ای که می تواند 
سرنوشــت بــازار ارز در یــک ماه 
آتــی را رقم بزند هرچند بســیاری 
معتقدند تحریم ها  عدم پیوستن به 
اف ای تی اف و قرار گرفتن در لیست 
سیاه بانکی اســت که زمینه را برای 

بروز این بحران فراهم کرده است. 

عتاب و خطاب دوباره بانک مرکزی به صادرکنندگان و صرافان

هفته سخت پیش روی دالر

قیمت دالر تنها در شهریور 
ماه بیش از 5 هزار تومان 

افزایش یافته و از محدوده 
22 هزار و 500 تومان به 27 

هزار و 700 تومان رسیده 
است، اما به نظر می رسد 
داستان بانک مرکزی با 

گروه های درگیر در بازار ارز 
هنوز به اتمام نرسیده است

آلبرت بغزیان، کارشناس 
اقتصادی، درمورد 

تصمیمات اخیر بانک 
مرکزی به »توسعه 

ایرانی« گفت: دالر 27 هزار 
تومانی خود به اندازه کافی 

التهاب آفرین است و تا 
زمانی که عوامل سیاسی 
و بین المللی تغییر نکند، 

نمی توان در این زمینه 
پیش بینی خاصی داشت

دبیر ســتاد تنظیم بازار گفت: حذف گوشــت قرمز از 
فهرست دریافت ارز ۴2۰۰ تومانی، منجر به افزایش تولید 
داخل و متعادل شــدن گوشــت قرمز و جلوگیری از رشد 

شتابان قیمت این کاال شد.
به گزارش توســعه ایرانی، محمدرضــا کالمی افزود: 
زمان عرضه گوشت قرمز با ارز ۴2۰۰ تومانی، صف خرید 
ایجاد می شد و بخش زیای از مردم نیز دستشان به گوشت 
یارانه ای نمی رسید چرا که واردات پاسخگوی نیاز یارانه ای 
گوشت نبود، اما حذف این محصول از فهرست دریافت ارز 

۴2۰۰ تومانی منجر به افزایش تولید داخل و متعادل شدن 
گوشت قرمز و جلوگیری از رشد شتابان قیمت این کاال شد.

کالمی ادامه داد: وقتی کاالیــی از گروه یک به گروه دو 
منتقل می شــود یعنی باید ارز نیما مالک واردات آن قرار 
گیرد و اگر ارز نیما دچار نوسان باشد، بهای تمام شده دچار 
نوســان می شــود و دولت نمی تواند هر روز نرخ آن کاال را 
برمبنای قیمت های متغیر اعالم کند زیرا این امر منجر به 
بروز مشــکالتی در عرضه و کاالی موجود در شبکه توزیع 

خواهد شد.
وی گفت: براساس گزارش ســازمان حمایت از حقوق 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان اکنــون که در فصل 
برداشــت برنج داخلی قرار داریم، افزایــش قیمت برنج 
داخلی حدود یک درصد زمان مشابه سال قبل بوده و پیش 
بینی می شــد که تغییر نرخ ارز مرجع برای واردات برنج از 

برنج دولتی به ارز نیمایی، قیمت این محصول را در ســبد 
معیشــتی مردم به صورت غیر متعارف بــاال ببرد که این 

اتفاق نیفتاد.
وی ادامه داد:  قیمت برنج در بازار نشــان داد که درآمد 
ســرانه مردم می تواند ترمزی برای افزایش نرخ کاالهایی 
باشد که بخشــی از آن در داخل تولید می شود و بخشی از 

خارج کشور وارد می شود.
دبیر ستاد تنظیم بازار با اشــاره به تغییر نرخ ارز مرجع 
واردات برنج گفت: برخی اقتصاددانان بر این باور بودند که 
باید ارز تک نرخی ایجاد و ارز یارانه ای حذف شود که مشابه 
این سیاســت در کاالهایی نظیر شــکر و گوشت قرمز نیز 

خوب جواب داد.
سرپرســت معاونت بازرگانی داخلــی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت درخصوص قیمت برنج خارجی نیز گفت: 

در برنج شاخصی نظیر برنج ۱۱2۱ میانگین قیمت آن در 
سراسر جهان و در بنادر جنوبی کشور حدود یک دالر است 
که با دالر نیمایی، حدود 25 هزار تومان محاسبه می شود، 
اما قیمت این محصول در بازارهای سراسر کشور حدود ۱۹ 

هزار تومان است.
وی افزود: این قیمت نشــان می دهد که واردکنندگان 
برای حفظ بازار از ســود خود کاســته اند و کشــورهای 
تولیدکننده برنج کــه می دانند افزایــش قیمت منجر به 
کاهش تقاضا می شود، برای حفظ بازار ایران کاالی خود را 

پایین تر از قیمت جهانی عرضه می کنند.
کالمی یادآور شد: مصرف کنندگان می توانند با توجه 
به قیمت برنج های موجود در بازار که نســبت به قیمت ارز 
نیمایی قیمت های مناسبی اســت، هم برنج داخلی و هم 

برنج خارجی استفاده کنند.

توضیحات دبیر ستاد تنظیم بازار درباره قیمت گوشت و برنج 

خبر

عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان 
موبایــل می گویــد: فعــال شــرکت ها در 
انبارهایشــان موبایلی ندارند. همین باعث 
شده که واحدهای صنفی نیز برخی موبایل ها 

را احتکار کنند و به مردم نفروشند.
رضــا قربانــی از صفر شــدن موجودی 
شرکت های واردکننده موبایل خبر داد و به 
تجارت نیوز گفت: 5۰ روز اســت که ارزی به 
واردکنندگان موبایل تخصیص نیافته است 
و در دو ماه و نیم گذشته واردات موبایل بین 

۱5 تا 2۰ برابر کمتر از سال های گذشته شده 
است. فعال شرکت ها در انبارهایشان موبایلی 
ندارند. همین امر باعث شــده که واحدهای 
صنفی نیز برخی موبایل ها را احتکار کنند و 

به مردم نفروشند.
وی افزود: متاســفانه فعال شــرکت های 
واردکننــده جنســی در انبارهــا ندارند. 
چنانچــه ســقف ثبــت ســفارش موبایل 
برداشــته نشــود ظرف 25 روز آینده دیگر 
هیچ مدل از گوشــی های تلفــن همراه در 

 ویتریــن مغازه هــا وجود نخواهد داشــت.
او اظهار کــرد: براســاس برآوردهای انجام 
شــده در نیمه نخست امســال یک میلیون 
و 8۰۰ هزار گوشــی تلفن همراه نســبت به 
مدت مشابه سال گذشته کمتر به کشور وارد 
شده است؛ این در حالی است که در شرایط 
کرونا و افزایش فعالیت های دور کاری دانش 
آمــوزان و کارمندان واردات گوشــی های 
 تلفن همراه باید نسبت به سال های گذشته 

افزایش می یافت.

قربانی مقصر اصلی افزایش قیمت موبایل 
را دولت دانســت و در این باره گفت: ذخیره 
بازار در حــوزه موبایل روز بــه روز در حال 

کاهش اســت؛ معتقدیم دولت با تخصیص 
ارز اندک می تواند قیمــت موبایل را در بازار 

متعادل کند.

موبایل ها را احتکار می کنند و به مردم نمی فروشند


