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معطلی  ۳۰۰میلیون دالر اعتبار خرید دارو به دلیل FATF

رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد
بیــش از  ۳۰۰میلیون دالر اعتبار برای خرید دارو از چین و هند
تخصیص و تامین شــده ،اما در نقل و انتقال پول دچار مشــکل
هستیم که مربوط به تحریمهای بانکی حاصل از  FATFاست.
محمود نجفی عرب در گفتوگو با ایلنا در پاســخ به پرسشــی
پیرامون حضور بخش خصوصی در واردات واکســن کرونا گفت:
شــنیدهها حاکی از این است که به یک شــرکت اجازه واردات
واکسن کرونا داده شده که این شرکت نیز وابسته به یک سازمان

حکومتی است.
وی با اشــاره بــه واردات دارو در مقابل آزادســازی
پولهــای بلوکه ایران در کــره جنوبی تصریح کرد:
بخشی از منابع ما در کره جنوبی آزاد میشود اما ما
واردات زیادی در حوزه دارو از این کشور نداریم و از
گذشته نیز نداشتیم.
رئیس کمیسیون اقتصاد ســامت اتاق بازرگانی تهران در ادامه
افزود :مشکل ما در ارتباط با واردات دارو و حتی مواد اولیه مربوط

اقتصادی
به نقل و انتقال پول از طریق بانکها اســت .در واقع
مشکل ما بانکی است و ممنوعیتی در واردات دارو یا
مواد اولیه دارو نداریم.
نجفی عرب تصریح کرد :در حال حاضر بیش از ۳۰۰
میلیون دالر اعتبار بــرای خرید دارو از چین و هند
تخصیص و تامین شده است اما در نقل و انتقال پول دچار مشکل
هستیم .به نظر میرسد مشکل بیشتر مربوط به تحریمهای بانکی
حاصل از  FATFاست.

آب پاکی کارشناس بازار سرمایه بر روی دست سرمایهگذاران در گفتگو با آفتاب یزد:

منتظر رشد بورس در اسفند ماه نباشید

آفتاب یزد -گروه اقتصادی :تجربه ســالهای گذشــته نشان
میدهد پرونده بازار ســهام همیشه در اسفندماه با حالتی از رکود
بسته میشــود و به دلیل ورود به پایان سال مالی شرکتها و نیاز
به نقدینگی بیشــتر ،تمایل سهامداران برای سرمایهگذاری در بازار
ســهام کاهش پیدا میکند .لذا آشکار بود که بازار سهام در اسفند
ماه روند چندان مطلوبی را در پیش نمیگیرد زیرا تاکنون هیچگاه
بازار در اســفند ماه با روند صعودی همراه نبوده است و همیشه در
مسیر نوسان و افت وخیز قرار داشته است.
به اعتقاد کارشناســان با عبور از ماه اسفند ،هر چه به سمت خرداد
ماه و برگزاری فصل مجامع نزدیک میشویم به واسطه شرکتهایی
که سودهای خوبی را ایجاد کردهاند و احتمال تقسیم سود منطقی
از سوی این شرکتها شاهد ورود رونق و بازگشت روند صعودی به
معامالت این بازار هستیم.
کما اینکه به طور معمول برای افرادی که دارای نقدینگی هوشمند
هســتند و به صورت حرفــهای فعالیت در بازار ســرمایه را دنبال
میکنند ،اسفند ماه فرصت خوبی است که تصمیم به خرید سهام
در بازار بگیرند؛ چرا که بازار از فروردینماه مثبت میشود و به رونق
نسبی در معامالت خود دست پیدا میکند.
این دســته از کارشناسان بر این باور هستند که تا پایان اسفند ماه
شــاهد کاهش نوســان منفی در بازار و پایان افت شاخص بورس
خواهیم بود زیرا برخی از مســائل مانند برجام ،انتخابات ریاســت
جمهوری ایران و نرخ ارز در بودجه  ۱۴۰۰باعث تشــدید ابهام در
بازار شده است.
در ایــن وادی ســرمایهگذاران میتواننــد در ســهامی که دارای
چشماندازی روشن است ســرمایهگذاری کنند و به عنوان خریدار
قوی در بورس محســوب شوند تا از شرایط فعلی بازار استفاده و به
دلیل ثبات قیمتها در بورس اقدام به خرید سهام در بازار کنند.
تجربه اســفند سال گذشــته نیز نشــان داد که وجود نوسان در
معامالت بازار رخ میدهد و بســیاری از سهامداران در اسفند سال
گذشته که بازار طبق روال سالهای گذشته منفی بود اقدام به خرید
ســهام در بازار کردند و امسال در چند ماه نخست سال که بازار در
مسیر رشد قرار گرفته بود بازدهی کالنی را به دست آوردند.
بــه اذعان این دســته از کارشناســان ،افرادی که در بازار ســهام
جزو ســرمایه گذاران نبودنــد و به دنبال فرصتی مناســب برای
سرمایهگذاری هستند میتوانند سهام شــرکتهایی که از عملکرد
خوبی برخوردار بودند را خریــد کنند ،اما در صورتی که اطالعات
چندانی از سرمایهگذاری در این بازار ندارند ،باید از طریق صندوق
سرمایهگذاری در بازار اقدام به سرمایهگذاری کنند.
در واقع کارشناسان بر این اصل تاکید دارند که بهترین زمان خرید
برای سهامداران تازه وارد ،خرید در زمان وجود رکود در بازار است،
زیرا در آن زمان قیمت سهام بسیار پایین است ،اما زمانی که قیمت
سهام با افزایش زیاد همراه میشود سهامداران باید اقدام به فروش
سهام خود در بازار کنند.
البته تجربیات زیادی هم ثابت کرده که سهامداران همیشه در بازار
سهام برعکس عمل میکنند .در واقع زمانی که بازار راکد است ،از
ترس ریزش به سرعت تصمیم به فروش سهام میگیرند اما در زمان
صعود شاخص بورس ،اقدام به خرید میکنند ،در حالی که اجرای
چنین سیاستی در بازار اشتباه است و این اقدام همیشه سهامداران
را با ضرر و زیان همراه میکند.
هومن عمیدی در اشاره به روند معامالت بورس در هفته دوم اسفند
ماه میگوید :در هفتهای که گذشت همچنان شاهد فشار فروش در
تمام نمادهای بازار سهام بودیم؛ بنابراین فضای ترس و بیاعتمادی
بین سهامداران به همراه فشار فروش سنتی در ماه اسفند و انتهای
سال باعث قرمزپوشی کلیه نمادها در بازار شد.
وی اظهار میدارد :هنوز به درستی معلوم نیست که چه زمانی قرار

محدودیــت شــدید نقدینگی در بــازار و
فروکش کــردن انتظارات تورمــی دوران
ترامپ که تا مرز تورم  ۵۰درصدی در ســال
 ۱۴۰۰و همچنین رســیدن دالر به نرخ  ۵۰هزار
تومان را دامن زده بود ،از عوامل اصلی تغییر
تمایل ســرمایهگذاران به حضــور در بازار
سرمایه است
رســانهها باید از تزریق هیجان کاذب به هر
سو پرهیز کنند؛ به گونهای که سرمایهگذاران
خرد بازار سرمایه انتظار نداشته باشند بازار
همیشه انتظارات آنها را برآورده سازد
اســت بازارگردانها اقدام به جمعآوری فشــار فروش بازار به شکل
منســجم کنند و فضای ترس و بیاعتمادی را به جو مثبت تغییر
جهت دهند.
عمیدی با بیان اینکه از مهمترین تصمیمات ســازمان بورس برای
بازگرداندن رشد به معامالت بازار سهام ،الزام صندوقها به باالبردن
وزن سهام در سبد داراییهای این صندوقها بود به ایرنا میگوید:
این موضوع موجب اعتراض برخی از مدیران این صندوقها شــد،
تصمیم اتخاذ شــده در چند روز اخیر نقطــه مقابل اقدامات انجام
شــده در مرداد ماه بود که کاهش وزن سهام را در آن مقطع زمانی
در دستور کار صندوقها قرار داده بودند.
این کارشناس بازار سرمایه یکی از دالیل افت بازار در مرداد ماه را
اتخاذ چنین تصمیمی در آن مقطع زمانی میداند و میافزاید :این
اقدام باعث افزایش فشار فروش سهام توسط این صندوقها شد.
وی به دیگر تصمیم ســازمان بورس اشــاره میکند و میگوید :از
مهمترین تصمیمات اتخاذ شده توسط اعضای شورای عالی بورس
ضمانت کســب بازدهی  ۲۵درصدی برای ســهامداران خرد است،
طبق آن ســهامداران خــردی که در تاریخ  ۱۲اســفند ماه ارزش
پرتفویشــان کمتــر از  ۱۰میلیون تومان اســت در صورتی که تا
اردیبهشــت ســال آینده یعنی تا حدود دو ماه آینده ،هیچ سهمی
از پرتفوی خود را نفروشــند ،در تاریخ مذکور ،بازدهی  ۲۵درصدی
برای آنها تضمین شده است ،در صورتی که این بازدهی به دست
نیاید و بازدهی کسب شده کمتر از  ۲۵درصد باشد مابه التفاوت آن
به سهامداران پرداخت خواهد شد.
عمیدی خاطرنشــان میکند :به نظر میرسد چنانچه نوع فعالیت
بازارگردانهــا که بارها مورد هشــدار قرار گرفته بــود تغییر نکند،
تغییری در رویه معامالت بازار ســرمایه رخ نمیدهد و بهتر اســت
ســازمان بورس هرچه سریعتر نســبت به تغییر قوانین مربوط به
بازارگردانها اقدام کند و باید به دنبال آن ،دستورالعملهای مربوطه

اصالح و موارد تصحیح شده به مرحله ابالغ و اجرا در آید.
این کارشــناس بازار سرمایه میگوید :از نکات رایج در بازار سرمایه
کــه در چند وقت اخیــر بازار را وارد مدار نزولــی کرد ،بیتوجهی
ســرمایهگذاران به گزارشهای مالی منتشــر شــده روی کدال و
بیتوجهی به نرخهای جهانــی کامودیتیها (مواد پایه و معدنی) و
نفت بود.
وی دربــاره پیشینی روند معامالت بــورس ،میگوید :با توجه به
اعالم ممنوعیت معامالت رمز ارزها و بستن مجاری خروج ارز برای
چنین معامالتی میتوان امیدوار بود که در هفته پیش رو به دلیل
وجود مولفههای مثبت در بازار ســرمایه بــه همراه ورود نقدینگی
موثر صندوقها ،مســیر معامالت بورس تغییر و جریان معامالت به
سمت رشد شاخص کل و بازار سوق پیدا کند.
عمیدی خاطرنشان میکند :براساس پیشبینیهای صورت گرفته
به نظر میرســد در هفته آتی معامالت گروه فلزی ،خودرو و بانکی
شــرایط بهتری را تجربه کنند و نقدینگی آزاد شده صندوقها در
سهام این نوع شرکتها وارد شود.
این کارشــناس بازار سرمایه اظهار میدارد :با توجه به افت طوالنی
مــدت بازار در ماههــای اخیر در کنار مصوبههای جدید ســازمان
بورس ،حرکت شــاخص بورس به سمت روند صعودی ،دور از ذهن
نیست.
> محدودیت شدید نقدینگی
و فروکش کردن انتظارات تورمی دوران ترامپ

امــا به طور خاص همکاران ما در گــروه اقتصادی روزنامه «آفتاب
یــزد» با «عظیم ثابت» ،کارشــناس بــازار ســرمایه و مدیرعامل
کارگزاری بانک ســپه گفتگویی کردند در مورد چرایی ریزش بازار
سهام با وجود انواع تدابیر اتخاذ شده؛ از تغییر رئیس بورس گرفته
تا تصمیم در مورد دایره نوسان و تصمیمهای اخیر.
وی به خبرنگار ما میگوید :عوامل متعددی در بازار ســرمایه موثر
است که بخشی از آن مالی -رفتاری است .به این معنا که درست در
زمانی که انتظار رفتار منطقی از بازار دارید احساسی رفتار میکند
و دلیل آن را هم در این نکته میتوان جســت که همواره جو بازار
روی روحیه سرمایهگذاران اثرگذار است .کما اینکه در  ۵ماه نخست
سال که همه میگفتند قیمتها با ارزش ذاتی خود فاصله گرفتند
با قضایای رخ داده در آن مقطع ،شاخصها تا  ۲میلیون هم افزایش
یافــت .اگرچه در ادامه به هر دلیل پــس از اینکه بازار رو به پایین
اصالح شد که تا حدی هم درست بود؛ هر چقدر توصیه شد که این
اصالحات خوب و طبیعی است مردم نمیپذیرند.
وی دو دلیــل اصلیعدم پذیرش توســط مــردم را در محدودیت
شدید نقدینگی در بازار و همچنین فروکش کردن انتظارات تورمی
دوران دونالــد ترامپ که تا مرز تورم  ۵۰درصدی در ســال ۱۴۰۰
و همچنین رســیدن دالر به نرخ  ۵۰هــزار تومان را دامن زده بود
برشمرد و اظهار کرد :کما اینکه سال  ۱۴۰۰سال انتخابات است و
انتظار حرکات شارپ را از بازار نمیتوان داشت.
ثابت با بیان اینکه بازار سرمایه به دلیل شرایط خاص امروز بهترین
موقعیت را برای ســرمایهگذاری جدید دارد میافزاید :در واقع باید
رســانهها نیز در این وادی از تزریق حــس و حال هیجانی کاذب
به هر ســو پرهیز کنند و هوشــیارانه عمل کنند .بــه گونهای که
ســرمایهگذاران خرد بازار سرمایه هم انتظار نداشته باشند که بازار
همیشه انتظارات آنها را برآورده سازد.
به گفته وی باید این باور نزد همه مســئوالن به خوبی تبیین شود
که ســرمایهگذاری در بورس میان مدت و حتی بلندمدت است نه
کوتاه مدت و در واقع کســانی بازدهی خوبــی خواهند گرفت که
سرمایهگذران با ثبات حضور و سرمایهگذاری با رویکرد میان مدت،
بازدهی بهتری میگیرند.

تخصیص ۱۵۰هزار میلیارد تومان برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان

نمایندگان مجلس شــورای اســامی با تامین  ۱۵۰هزار میلیارد
تومان برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و
رتبهبندی معلمان موافقت کردند.
به گزارش مهر ،نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای
اسالمی و در جریان بررسی جزئیات الیحه بودجه سال  ،۱۴۰۰با بند
(و) تبصره ( )۲این الیحه موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه ،به منظور متناسبسازی حقوق بازنشستگان و
مستمری بگیران ،پرداخت به صندوقهای بازنشستگی ،رد بخشی
از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی
نیروهای مســلح ،تأمین بخشــی از پاداش پایان خدمت کارکنان
دســتگاههای اجرائی ،رتبهبندی معلمان ،اعمال مدارک تحصیلی
معلمان و پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور،
تأمین بخشــی از مطالبات ایثارگران (موضوع بند (الف) ماده ()۱
قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران) ،بیمههای تکمیلی ،تأمین
پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته
مشمول قانون حالت اشتغال (موضوع تبصره ماده ( )۳۸قانون جامع
خدماترسانی به ایثارگران) ،اجرای قانون تسری کارکنان زندانها،

متناسبســازی حقوق شهدای بازنشســته ،همسانسازی حقوق
اعضای هیئت علمی ،مطالبات قانون حمایت از حقوق معلوالن ،نظام
تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز ،تأمین مطالبات سهم قانونی حق
عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی
جمعیت و حمایت از خانواده تأمین حداقل مســکن و معیشت و
بیمه زنان معســر (زنانی که از حمایت خانواده ،ارث مکفی و شغل
مناسب محروماند) به دولت اجازه داده میشود تا سقف یک میلیون
و پانصد هزار میلیــارد ریال از محل ارائه حــق االمتیاز ،واگذاری
ســهام و حقوق مالکانه ،واگــذاری طرحهای تملــک داراییهای
سرمایهای و طرحهای سرمایهگذاری متعلق به دولت و شرکتهای
دولتــی و همچنین واگذاری امــوال و داراییهای غیرمنقول مازاد
تأمین نماید.
معادل هشــتصد و نود هزار میلیارد ()۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ریال از محل این واگذاریها جهت رد بدهی دولت به سازمان تامین
اجتماعی اختصاص مییابد.
پرداختهــا از محــل این بند بــه صندوقهای بازنشســتگی در
چهارچوب قوانین و مقررات انجام میشود و پس از کسر مطالبات

صندوقهــا از دولت و نیز تعهدات دولت به آنها به عنوان مطالبه
دولت از این صندوقها قلمداد میگردد.
حکم تبصره ( )۳ماده ( )۲۹قانون برنامه ششــم توسعه جمهوری
اسالمی ایران در خصوص ذی نفعان این بند مجری است.
سازوکار اجرائی ،تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات بر
اساس آیین نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب
هیئت وزیران بر عهده کارگروهی متشــکل از رئیس سازمان برنامه
و بودجه کشور (به عنوان مســئول) ،وزیر امور اقتصادی و دارایی و
باالترین مقام دستگاه اجرائی ذی نفع حسب مورد خواهد بود.
دیون حسب مورد بر اساس گزارشات سازمان حسابرسی و سازمان
برنامه و بودجه به تأیید کار گروه میرسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر  ۳ماه یک بار گزارش
عملکرد این بند را به کمیســیون برنامه و بودجه و محاســبات و
کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسالمی مربوط ارائه نماید.
مطابق با جزء الحاقی این بند ،به دولت اجازه داده میشود درصدی از
سهام در حال واگذاری در بورس را با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی
مطابق ضوابط شورای عالی بورس به بازارگردانی اختصاص دهد.

پول دارها
کرونانمیگیرند؟

غرب زده نیستیم ولی اکنون در این کشورها دیگر تست پی سی
آر مجوز سفر نیست بلکه گواهی واکسن است که به شما مجوز
میدهد به شهر و یا کشور دیگر مسافرت کنید .بهرحال آنان با توجه
به شروع واکسیناسیون سراسری و پدیدار شدن نشانههای مثبت این
مهم ترجیح دادند دیگر مجوزها را منوط به تست نکنند بلکه تزریق
واکسن به منزله ویزایی است که هر شهروند میتواند توسط آن به
نقاط مختلف سفر کند.
طبعا در شرایطی که ایران در چنین مرحلهای نیست و فاصله دارد
نباید با چنین تصمیمات سهل انگارانهای وضعیت را از این بدتر
کنیم .هشدارهای مسئوالن وزارت بهداشت اصال و ابدا با تصمیمات
ستاد همطراز و همخوان نیست .وقتی مقام آگاهی میگوید ویروس
جهش یافته کرونا بسیار مرگبارتر است و به جوان و پیر رحم نمیکند
چرا باید ستاد اینقدر راحت از کنار ماجرا عبور کند؟ گفته میشود
ویروس جهش یافته فرصت کمی به میزبان خود میدهد به طوریکه
فرد حتی فرصت حضور در بیمارستان را پیدا نمیکند و از سوی

دیگر ویروس مذکور چند برابر ویروس اصلی در انتشار ،سریعتر
عمل میکند .خب با توجه به این واقعیات هولناک و خوفناک چرا
باید ستاد اینقدر کجدار و مریز رفتار کند؟
در ابتدا هم عرض کردم؛ ستاد متاسفانه آنچنان که باید و شاید به
شفافیت اهمیت نمیدهد .باید اعالم میشد این تصمیمات نصف
ونیمه و نه چندان جدی تحت فشــار کجاســت؟ آیا مسئوالن
گردشــگری ،تصمیم گیران ستاد را به این نتیجه رساندند سفر با
خودروی شخصی ممنوع باشــد و با هواپیما آزاد حتی به استان
قرنطینه شده خوزستان؟! نکند صنعت هوایی و ریلی کشور فشاری
وارد کرده اند؟ و یا شاید برخی دیگر از نهادها اراده و حرف خود
را به کرسی نشاندند؟ بهرحال شایعه زیاد است.
در نگاه نخســت تصمیمات ستاد در مورد سفرهای نوروزی یک
معنی بیشتر ندارد :پول خرج کن هرجا خواستی برو؛ اگر پول نداری
پس خانه بشــین زیرا کرونا تمام نشده! اگر چنین نیست شفاف
توضیحدهید.

ادامه از صفحه اول:
وضعیت اپلیکیشنهای فروش بلیت مثل علی بابا و غیره نیز همین
است .حتی فروش بلیت برای شهر اهواز که در قرنطینه رفته نیز میسر
است بدون اخطار و هشداری!
شاید گفته شود وقتی شما از حمل ونقل عمومی استفاده میکنید
تست پی سی آر گرفته میشود لیکن پاسخ اینجاست وقتی ما با
ویروســی مرموز ،مشکوک و هزار چهره روبرو هستیم دیگر این
تضمینها صرفا یک شوخی تلخ است .ضمن آنکه اثبات شده این
تستها تا  ۴۰درصد ممکن است دچار خطا شود! فلذا بهتر است
خودمان را گول نزنیم و با یک تســت ساده تصور نکنیم شرایط
عادی است.
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تذکر نمایندگان به وزرا در اعتراض به گرانی میوه

 ۱۵نماینده مجلس در تذکری اعالم کردند :چرا در بازار میوه و مایحتاج ضروری خانوادهها با
قیمتهای نجومی عرضه میشود؟ آیا میوه هم به تحریم ارتباط دارد؟ به گزارش فارس ،در شرح
این تذکر آمده است :متأسفانه در ایام پایانی سال شاهد افزایش بیحساب و کتاب میوه و اقالم
مایحتاج ضروری خانوادهها هستیم و سود ناشی از این افزایش قیمت اجناس از جیب مردم به کام
عدهای دالل میرود آیا دولت تماشاچی است یا برنامهای برای مدیریت این بازار دارد؟

اقتصاد کالن

پیگیری

 ۲۱میلیارد دالر وام ارزی
پرداخت شد

سخنگویسازمانهواپیمایی:

از مجموع بیش از  ۱۱۴میلیــارد دالر قرارداد
عاملیت ارزی صندوق توسعه ملی جهت تامین
مالی طرحهای مشمول ،حدود ۲۱میلیارد دالر
پرداخت قطعی صورت گرفته است .به گزارش
ایسنا ،بر اســاس قانون ،صندوق توسعه ملی
موظف است از محل ارزهای نفتی که در سال
به این صندوق واریز میشود نسبت به تامین
مالی طرحهای اقتصادی و ســرمایهگذاری در
قالب اعطای تسهیالت بانکی به بخشهای غیر
دولتی و سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی
خارجــی اقدام کند که این منابع در دو بخش
ارزی و ریالی ساالنه در قالب تسهیالت ریالی
و ارزی پرداخت میشــود .بخشی از این منابع
در قالــب قراردادهای عاملیت ارزی اختصاص
پیدا میکند و قــرارداد عاملیت ارزی منعقده
بین صندوق و بانکهای عامل قراردادی است
که بر مبنای درخواست بانک و تا سقف مبلغ
تعیین شده توسط صندوق در قرارداد ،به بانک
اجازه تامین مالی ارزی طرحهای دارای اهلیت
متقاضی و توجیه فنی ،مالی و اقتصادی را پس از
طی مراحل تصویب طرح در بانک عامل و تایید
صندوق توسعه ملی میدهد .این در حالی است
که بررسی تازهترین گزارش عملکرد صندوق
توسعه ملی از زمان تاسیس ( )۱۳۹۰تا پایان
شهریورماه امسال نشان میدهد که بخش عمده
تسهیالت اعطایی از محل صندوق توسعه ملی
به صورت ارزی و بر اساس اساسنامه و با عاملیت
بانکهای طرف قرارداد به متقاضیان پرداخت
شــده اســت؛ به طوری کــه کل قراردادهای
عاملیت ارزی منعقده با بانکهای عامل تا پایان
شهریور ماه امسال ۱۱۴.۹میلیارد دالر بوده که
۵.۸میلیارد دالر آن ســهمیه برای بانکهای
عامل مصوب شــده و قرارداد ۱۰بانک به مبلغ
۳.۷میلیارد دالر منعقد و ابالغ شده است .کل
مبلغ پذیرش شده توسط صندوق جهت اعطای
تســهیالت به ۳۱۷طرح ارزی تامین مالی تا
پایان شهریورماه امسال بالغ بر ۳۴میلیارد دالر
بوده است که از این میزان ۳۱۵طرح به مرحله
تخصیص ارز با مبلغی بیش از ۳۳.۶میلیارد دالر
رسیده است .بررسی جزئیات نشان میدهد که
از این طرحهای تامین مالی شده ۳۱۳طرح تا
پایان شهریور موفق به گشایش اعتبار اسنادی
به مبلغ ۳۰.۲میلیارد دالر شده و به ۳۰۷طرح با
حدود ۲۱.۸میلیارد دالر پرداخت قطعی صورت
گرفته است.

اتاق بازرگانی

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

از جیب اقتصاد برای سیاست
هزینهنکنید

رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید که اقتصاد
کشــور برخالف مســیری که در بســیاری از
کشورهای توسعه یافته به وجود آمده حرکت
میکند و این قطعا به نفــع ایران نخواهد بود.
بهگزارش ایســنا ،غالمحسین شافعی معتقد
است بر خالف سایر کشورها که در آن سیاست
به اقتصاد کمک میکند ،در ایران شــیوه کار
برعکس اســت و برای مقاصد سیاسی از جیب
اقتصاد هزینه میشــود .وی با بیان اینکه اگر
بگوییم صادرکنندگان نمونه امسال ،صادرات را
با اعمال شاقه انجام دادند ،حرفی بهگزاف بیان
نشده ،اظهار کرد :در بسیاری از بازیها اگر قاعده
درست نباشد ،هرچقدر تالش کنیم ،حکم مشت
بر سندان کوبیدن است .شاید از سی سال قبل
هرگاه از مشکالت سخن میگوییم ،حرف تازهای
جزتکرارحرفهایقبلینداریم.بنابراینمیتوان
گفت قواعد دچار مشــکل است و این موضوع
درباره مسائل اقتصادی ما که صادرات در رأس
آن است نیز صدق میکند .شافعی با بیان اینکه
صادرات نوک پیکان توسعه اقتصادی کشورها
به شمار میآید ،تصریح کرد :متأسفانه در سه
ســال گذشــته حرکت همزمان سیاستهای
تجاری و ارزی در کشــور ما برعکس بوده و در
برههای شاهد بودیم که سیاستهای تجاری بر
سیاستهای ارزی سایه افکنده است .امروز جای
بسیاری از فعاالن حوزه تجارت خارجی در میان
صادرکنندگان نمونه خالی است و علت اصلی
آن در همینعدم تعادل سیاســتهای ارزی و
تجاری است .رئیس اتاق ایران درباره دالیلعدم
توسعه به قواره ظرفیتها در کشورمان ،تصریح
کرد :اگر در برنامههای بلندمدت فلســفههای
واقعی اقتصادی موردتوجه قرار نگیرد ،به توسعه
دست نمییابیم .امروز نگاه به استاندار در مرکز،
نگاهی درآمدی نیست بلکه استانداران تنخواهدار
محســوب میشــوند .او ادامه داد :دیوار قطور
اختیارات تمرکزیافته در کشور یکی از مشکالت
امروز ما به شمار میآید که اکنون وقت اصالح
آن فرا رسیده است .در آستانه تدوین برنامه هفتم
توسعه هستیم و یکبار هم که شده برنامه توسعه
باید واقعبینانه تدوین و اجرا شود .شافعی تأکید
کرد :تاکنون تدوین برنامههای توسعه بهگونهای
بــوده که یک نســخه در مرکز صــادر و برای
همه نقاط کشور ارسال میشد .بهعبارتدیگر،
تدویــن و اجرای برنامهها بهنوعی بوده که انگار
نسخه درمان برای همه جغرافیای ایران (بهرغم
اقتضائات متفاوتش) یکســان است و شرایط
سیستان و بلوچســتان و گیالن در برنامههای
توسعهای مشابه تصویر و تصور شده است.

گزارشنهاییسانحه
هواپیمایاوکراین هفتهجاری
انتشارعمومیمیشود

سخنگوی ســازمان هواپیمایی گفت :گزارش
نهایی سانحه هواپیمایی اوکراین در هفته جاری
به صورت عمومی منتشر میشود.
به گزارش ایلنــا ،محمد ذیبخش درباره اعالم
نظر کشــورها نسبت به گزارش نهایی ایران از
سانحه هواپیمای اوکراین اظهار داشت :طبق
کنوانسیون شیکاگو و انکس  ۱۳ایکائو ( سازمان
جهانی هواپیمایی) به کشــورهایی مرتبط با
ســانحه هواپیمای اوکراین گزارش تهیه شده
را ارســال و اعالم کردیم و  4کشــور  60روز
فرصت داشتند که درباره این گزارش نظر خود
را اعالم کنند که این مهلت نهم اسفند ماه به
پایان رسید.
وی ادامه داد :کشورها با گزارش ایران از سانحه
هواپیمای اوکراین همسو بودند و از لحاظ فنی
اختالف نظری بین کشورها وجود نداشت.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره
به زمان انتشار این گزارش به صورت عمومی و
برای مردم گفت :گزارش نهایی در هفته جاری
به صورت عمومی منتشر میشود اما گزارش
کامال تخصصی و فنی است.
ذیبخش تاکید کرد :در انتشار عمومی گزارش
نهایی هیچ سانسوری نخواهیم داشت و در این
گزارش به مسائل فنی پرداخته شده است.

نگاه
عضوهیئتنمایندگاناتاقبازرگانیتهران:

پولهای آزاد شده را به عنوان
ذخیره احتیاطی نگه داریم

عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران
اظهار داشــت :توامان ذخایر احتیاطی باید به
طرحهای اقتصادی که میتوانند کمککننده
باشند و اتمام پروژههای نیمه تمام باید پرداخت،
این موضوع میتواند هم به اشتغال و هم توسعه
کشور کمک کند .اگر این ارزها در این حوزهها
استفاده شوند میتوانند موثر واقع شوند.
به گزارش ایلنــا ،عباس آرگــون اظهار کرد:
یکــی از محدودیتهایی که مــا در تحریمها
داشــتیم کاهش صادرات نفت بود که از بیش
از  2میلیون به  200تا  300هزار بشکه در روز
رسید ،بنابراین منبع درآمدهای نفتی ما کاهش
پیدا کرد .دسترســی به این پولها هم مشکل
بــود و بانک مرکزی به پولهای خود در خارج
از کشور دسترسی نداشت ،امکان جابجایی یا
حتی استفاده برای دارو و غذا را هم نداشتیم.
آرگــون افزود :در واقــع دولت با مضیقه مالی
برای منابع ارزی مواجه بود .شــیوع کرونا هم
مشــکالتی ایجاد کرد که مزید بر علت شد تا
صادرات غیرنفتی نیز با کاهش مواجه شــده و
منابع ارزی که نیاز کشور بود دچار محدودیت
شد.
وی در مورد تاثیر آزادسازی پولهای بلوکه شده
ایران در عراق و کره جنوبی گفت :با آزادسازی
ایــن منابع گشــایشهایی ایجاد میشــود و
در بخشهایی که به علتهــای ارزی قیمت
به صورت کاذب افزایــش مییابد اصالحاتی
انجام میشــود .باید مدیریت شــود تا قیمت
ارز از واقعیتهای بازار ،اقتصاد و قیمتی که از
طریق تعادل عرضه و تقاضا تعیین میشــود؛
کمتر نشود .حتی اگر دسترسی به منابع ارزی
ایجاد شود نباید قیمت ارز در کشور به صورت
تصنعی کاهش یابد ،این اتفاق میتواند آسیب به
صادرات و خروج سرمایه از کشور شود.
عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانی
تهــران تصریــح کــرد :در ســالهای اخیر
سرمایهگذاریهای در کشور کاهش پیدا کرده
اســت ،میتوان از این ارزها برای به سرانجام
رســاندن طرحها اســتفاده کرد تــا از حالت
غیر مولد به مولد تبدیل شود .البته تا زمانی که
موضوع تحریمها به سرانجام نرسیده باید این
منابع ارزی در اختیار باشد و نباید آن را بیمحابا
خرج کرد .اگر تحریمها رفع شده بودند شرایط
متفاوتتر بود اما در شرایط فعلی کشور نیاز به
ذخیره احتیاطی دارد.
وی خاطرنشــان کــرد :توامان بــا این ذخایر
احتیاطیبایدبهطرحهایاقتصادیکمککننده
و اتمام پروژههای نیمه تمام باید پرداخت شود،
این موضوع میتواند هم به اشتغال و هم توسعه
کشور کمک کند .اگر این ارزها در این حوزهها
استفاده شوند میتوانند موثر واقع شوند.
آرگون همچنین تصریح کرد :کاهش قیمتها
شاید به این سرعت روی ندهد چراکه قیمتها
چسبندگیهایی دارند ،چشمانداز آینده در واقع
میتواند منجر به کاهش قیمتها یا جلوگیری
از افزایش بیشــتر قیمتها شود .تنها موضوع
موثر در این مسئله ارز نیست بلکه موضوعاتی
مانند نقدینگی که منجر به این تورم شده نیز
تاثیر دارند.
وی تصریح کرد :ثبات قیمتها و قابل پیشبینی
بودن آن در مرحله اول مهمتر از کاهش قیمت
اســت .به نظر میرسد کاهش شــدیدی در
قیمتها رخ ندهد ،ممکن اســت نوساناتی رخ
دهــد اما با توجه به حجم نقدینگی و تورم در
کشور شاهد شدیدی نباشیم.

