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خبر اقتصادی

تامین۹.۲میلیارد دالرارز۴۲۰۰تومانی
برایکاالهای اساسی و دارو

توســعه ایرانی  -رئیس کل بانک مرکزی
اعالم کرد :از ابتدای ســال جاری 9.2میلیارد دالر
ارز ترجیحــی برای کاالهای اساســی ،نهادههای
کشــاورزی دارو و تجهیزات پزشکی تأمین شده
اســت .عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی
اعالم کرد :علیرغم مشــکالت ناشی از تأثیر شیوع
ویروس کرونا درامور تجاری و تأمین ارز در ابتدای
ســال ،بانک مرکزی و صادرکنندگان تاکنون ۳۲
میلیارد دالر برای واردات کشور تأمین ارز کردهاند.
همتی یادآور شــد :تأمین ارز از طریق سامانه نیما
توسط صادرکنندگان به خوبی در حال انجام است
و طی بهمن ماه روزانه به طور میانگین بیش از ۸۰
میلیون دالر معامله شده است .این درحالی است
که عرضه روزانه ارز در سامانه نیما به طور میانگین
معموال بیش از دوبرابر معامالت روزانه ارز اســت.
وی اضافه کرد :از ابتدای ســال جاری 9.2میلیارد
دالر ارز ترجیحی برای کاالهای اساسی ،نهادههای
کشاورزیدارووتجهیزاتپزشکیتأمینشدهاست.

بازار مرغ و تخممرغ در نوروز
بهکدام سو میرود؟

ایلنا-تولیدکنندگانمرغوتخممرغمیگویند:
میزانتولیدبیشازنیازاستومشکلیدرتامینبازار
نوروزنداریم،امادرچندماهگذشتهبهرغمتامینکافی،
قیمتایندوکاالنوساناتزیادیراتجربهکردهومردم
نگران گرانی مرغ و تخممرغ در روزهای پایانی سال
هستند .بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران فقط
شاخص بهای تخممرغ طی  9ماهه نخست 1399
نسبت به مدت مشابه ســال قبل ،حدود  93درصد
رشدداشتهاست.هدایتاصغری،مدیرعاملاتحادیه
مرغدارانمیهندربارهتامینوقیمتتخممرغبرای
بازار ایام نورز ،اظهار کرد :در حال حاضر تولید ماهانه
تخممرغ 90هزارتناستوبامیزانمصرفهمخوانی
دارد .وی درباره قیمت تخممرغ نیز گفت :برآورد ما
نشانمیدهدباتوجهبههزینهتمامشدهتولیدقیمت
خریدهرکیلوگرمتخممرغازمرغداراننبایدکمتراز
 15هزار و  733تومان باشد .اصغری قیمت هر عدد
تخممرغرا 1200توماناعالمکرد.

کاهش 30درصدی قیمت
خودروهای خارجی

ایلنا -نایب رییس اتحادیه نمایشــگاهداران
خودرو اظهار داشــت :قیمت خودروهای خارجی
نسبت به دوماه گذشــته حدود  30درصد کاهش
داشته اســت وافزایش نرخ دالر و به تبع آن افزایش
نسبی قیمت خودروها بر نرخ خودروهای خارجی
تاثیری نگذاشته است چراکه در این بازار خریداری
وجودندارد.نعمتاهللکاشانینسبدرموردوضعیت
بازار خودرو اظهار داشــت :قیمتهــا تقریبا ثابت
شده است و خرید و فروش فقط از طرف کسانی که
مصرفکنندهواقعیهستند،صورتمیگیرد.نایب
رییساتحادیهنمایشگاهدارانخودروبااشارهبهنرخ
روز خودرو تصریح کرد :پژو 206تیپ 2حدود195
تا  196میلیون تومان و تیپ  5حدود  275میلیون
تومان ،پژو 206صنــدوقدار 250میلیون تومان،
پراید 108تا 110میلیــون تومان ،پژوپارس215
میلیون تومان و پژوپارس دوگانهسوز  238تا 239
میلیونتومان،تیباصندوقدار 122میلیونتومان،
پژو 405حدود 188تا 190میلیونتومانوکوئیک
 148میلیونتوماندربازارخریدوفروشمیشوند.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت خودروهای
خارجی نیز گفت :بــازار خودروهای خارجی دچار
رکود اســت و خرید و فروشــی برای این خودروها
صورتنمیگیرد.قیمتخودروهایخارجینسبت
بهدوماهگذشتهحدود 30درصدکاهشداشتهاست
و افزایش نرخ دالر و به تبع آن افزایش نسبی قیمت
خودروهابرنرخخودروهایخارجیتاثیرینگذاشته
استچراکهدراینبازارخریداریوجودندارد.

چرتکه 3

ت دالر خزنده و آرام در حال پیشروی است
قیم 

سیگنالهایمنفی انتظار برجامی اقتصاد به بازار ارز

ایمان ربیعی

اقتصاد ایران در فاز انتظار قرار دارد
و کارشناسان معتقدند این فاز انتظار تا
پایان دوره دولت دوازدهم دوام خواهد
داشت.
قیمتدالردرحالیافزایشیخزنده
را طی روزهای اخیر تجربه کرده است
که انتظار میرفت با ورود بایدن به کاخ
سفید،شرایطبرایایرانهموارترشدهو
فشارحداکثریآمریکابرایرانباکاهش
روبروشود.
دالر دیروز در صرافیهای بانکی از
مرز  25هزار تومان عبور کرد تا قیمت
اینارزآمریکاییدربازارآزادایرانمجوز
عبور از نیمه کانال  26هزار تومان یا نیز
دریافتکند.
روند رو به رشــد قیمتهــا آرام و
خزنده در بازار رخ داده است و قیمتها
در روندی آرام در حــال پیشروی در
بازار هســتند .این بار اما افزایش نرخ

دالر حتی روند بورس را نیز تحتتاثیر
قرار نمیدهد و بازار سرمایه که ریزشی
سنگینیابهعبارتدیگرسنگینترین
ریزش تاریخی خود را در ماههای اخیر
تجربه کرده اســت حتی بــا افزایش
قیمت دالر نیز فضا را برای رشد مساعد
نمیبینــد و اینها همه نشــانههای
بحرانیاستکهمدتهاستدراقتصاد
ایرانرخنهکردهاست.
چراشرایطاقتصادیایران
تغییرنکرد؟
کمیل طیبی ،کارشناس اقتصادی
در گفتگو با «توســعه ایرانی» در این
خصوص گفت :بهتر اســت در فضای
واقعی،دورهریاستجمهوریترامپرا
بادورهریاستجمهوریبایدنمقایسه
کنیم.
وی گفت :بر این اســاس بررسیها
نشان میدهد دوره ریاستجمهوری
بایدن شــرایط متفاوت است ،حداقل
در همین آغاز کار ،ســیگنالها نشان

رو بسیاری از کارشناسان
معتقدندماههایسختیتا
پایان دوره فعالیت دولت
دوازدهم پیش روست؛
دورهای که تصمیمگیری و
تصمیمسازیبرایفعاالن
اقتصادی دشوار میکند
میدهد که فشار حداکثری ترامپ بر
ایران دیگر تکرار نمیشــود و من فکر
میکنم همین امر زمینــه را به تدریج
برای متفاوت شدن شرایط ایران فراهم
میکند.
وی گفت :البته باید توجه داشت که
هنوزسیاستهایبایدنچندانروشن
نشدهاستودرنتیجهانتشارهرخبری
فضاراتحتتاثیرخودقرارمیدهد.
به گفتــه وی در این فضــا هر نوع
نااطمینانــی ،اختالفنظر و شــرایط

دیگری میتواند فضای اقتصادی ایران
را تحتتاثیر قرار دهد پس در نتیجه در
اینفازانتظار،ایناتفاقاتطبیعیاست.
وی در پاسخ به این پرسش که بازار
ارزآیاتحتتاثیرهمینفازانتظارباتغییر
مسیرروبروشدهاستیاخیر،گفت:من
میخواهم فراتــر از این ماجرا صحبت
کنم .اقتصاد ایران وضعیت نامساعد و
نگرانکنندهای دارد .به عبارت دیگر ما
باید برای اوضاع نابسامان اقتصاد ایران
نگرانباشیم.تاثیرایننابسامانیدربازار
ارزایراننیزروشناست.
او در توضیــح این مطلــب افزود:
نکته بســیار مهم این است که هر نوع
نابسامانی،رانت،تحمیلتصدیگریو
البتهایجادفضاینااطمینانیبهسرعت
بازارارزرامتاثرمیکندوتحریمنیزبراین
فضا سربار میشود و مشکالت اقتصاد
ایراندراینحوزهچندبرابرمیشود.
او گفت :انتظار این بود که صادرات
نفتی و غیرنفتی ایران با افزایش روبرو
شــود تا قیمت ارز دستخوش کاهش
شــود در غیر این صورت جو روانی تا
حدیبسیاراندکمیتواندبراینمولفه
تاثیربگذارد.
وی معتقد است اقتصاد ایران زمانی
میتواند از تنش عبور کند که تکلیف
ارتباط اقتصادی ایران با جامعه جهانی
روشــن شــود و این مهم نیز مستلزم
هماهنگیقوادرداخلومشخصشدن
موضعرسمیایراناست.
ایرانبهبازارهایجهانینفت
بازمیگردد؟
رئیسجمهوری جدید آمریکا حاال
کمی بااحتیاطتر از دوره کاندیداتوری
خود،دربارهایرانسخنمیگوید.
نه فقط ایران کــه اروپا و آمریکا نیز
در فاز انتظاری برای روشــن شــدن
تکلیف آینده برجام هســتند .هادی
حقشناس،کارشناساقتصادیمعتقد

است بازگشت آمریکا به برجام نیازی
به مذاکره ندارد و در نتیجه الزم است
آمریکا ابتدا بدون قید وشرط به برجام
بازگردد تا امکان از ســرگیری مذاکره
فراهمشود.
این در حالی است که آمریکا اجرای
تعهدات برجامی از سوی ایران را انتظار
میکشد.بسیاریازمعاملهگراندربازار
ارز معتقدند همین عامل ســبب شده
است هر دو طرف در فاز بالتکلیفی قرار
گیرند بازارنیزباروشنشدنعدمتغییر
حجم صادرات نفت و صادرات کاالهای
غیرنفتی ،فعال در حال تطبیق خود با
شرایطاست.
در حالی که برخی معتقدند قیمت
دالر در ایران در شــرایط فعلی باالتر از
بهایواقعیآناست،برخیکارشناسان
نیزبراینباورندکهاتفاقادالردرشرایط
فعلی در موقعیت واقعی خود قرار دارد
و قیمت دالر با این حجــم از صادرات،
بایددرهمینمحدودهبایستد.هرچند
این قیمت بسیار باالست ،اما تطابق آن
با واقعیات روشــن میکند اصالحات
اقتصایازکجابایدآغازشود.
نقشکروناچیست؟
محدودیتهای ناشی از کرونا البته
اقتصادایرانراهمزمانباتحریم،تحت
فشارقراردادهاست.
کرونا نه تنها زمینه را برای کاهش
تولید در برخی بخشها فراهم ساخته
بلکه صادرات را نیز با دشــواریهایی
جدیمواجهکردهاست.
شاید بتوان امید اقتصاد ایران را در
بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی
دانست ،اتفاقی که همچنان رخ نداده
و هر چند طبق گزارشهای رسمی و
غیررسمیحجمصادراتایراندرحال
افزایش اســت ،اما این رشد در حدی
نیستکهبتواندموقعیتپیشینایران
دربازارهایجهانیرااحیاکند.

کمیلطیبی،کارشناس
اقتصادیدرگفتگوبا
«توسعه ایرانی» :اقتصاد
ایران زمانی میتواند از تنش
عبورکندکهتکلیفارتباط
اقتصادی ایران با جامعه
جهانی روشن شود و این
مهمنیزمستلزمهماهنگی
قوا در داخل و مشخص
شدن موضع رسمی ایران
است
ترامپپسازخروجازبرجامایرانرا
تحت تحریمهای نفتی قرار داد و بارها
مقامات ایرانی از دشواریهای شدید
در صادرات نفت خبر دادهاند و نوبخت،
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گفته
اســت ایران در شــرایط فعلی امکان
فروشحتییکقطرهنفتراندارد.
در این فضای ملتهــب اما دولت
همچنــان میــزان صــادرات نفت
در بودجه ســال آینــده را میلیونی
پیشبینی کرده اســت .بــا تصویب
کلیات الیحه از سوی مجلس شورای
اســامی به نظر میرســد فعال قرار
اســت فاز انتظار ادامه یابد .انتظاری
که احتمــاال تا پایــان فعالیت دولت
دوازدهم در اقتصاد ایران دوام خواهد
داشت و پس از آن سرنوشت حضور با
عدم حضور ایران در بازارهای جهانی
در گرو هماهنگــی یا ناهماهنگی آن
با سیاســتهای دولت بعدی است.
از این رو بســیاری از کارشناســان
معتقدنــد ماههای ســختی تا پایان
دوره فعالیت دولــت دوازدهم پیش
روســت؛ دورهای که تصمیمگیری و
تصمیمسازی برای فعاالن اقتصادی
را دشوار میکند.

خبر
هشدار یک کارشناس:

افرادیکه در بورسضررکردند ،درحال خرید بیتکوین هستند

یک کارشناس بازار سرمایه ضمن انتقاد از دعوت مردم
به بازار سرمایه در ابتدای سال بدون دادن آگاهی به آن ها،
گفت :این روزها افرادی کــه در بورس ضرر کردند درحال
خرید بیت کوین هستند!
روزبه شــریعتی در گفت و گو با ایسنا ،با تاکید بر اینکه
آینده بورس به عوامل زیادی از جمله رابطه دولت و مجلس
دولت و مجلس بستگی دارد ،اظهار کرد :اتفاقات مختلفی
همســو با یکدیگر درحال رخ دادن هستند و این موضوع
روی بازار ســایه انداخته و فضای بازار منفی شــده است.
باید ابهامات بورس برطرف شود .ابهاماتی از جمله نتیجه

انتخابات ،بودجه ،فروش نفت ،ورود ارز به کشور ،برجام و. ...
وی ادامه داد :مــن از جمله افرادی هســتم که اعتقاد
دارند باید دامنه نوسان نباشــد که بازار نقدشونده معامله
کند اما در بازاری که  ۸۰درصد فعالین آن عمر بورسی کم
تر از یک ســال دارند و فقط صف خرید و صف فروش می
شناسند ،حرکت ســازمان درمورد تغییر دامنه نوسان به
جا بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد :اوایل سال هشدار
دادیم دعوت کردن مردم به بورس بــدون اینکه آموزش
ببینند ،اشتباه اســت .اما مردم دعوت شدند و نتیجه اش

این شــد .افرادی که در بورس ضرر کردند درحال خرید
بیت کویین هســتند .آماری خواندم مبنی بر اینکه روزی
 ۲۰۰۰میلیارد تومان گردش مالی رمزارز است .چرا باید
سرمایه گذاری ای که منجر به خروج ارز از کشور میشود
انقدر راحت در کشور تبلیغ شود؟ این روزها همه درحال
جست و جوی اطالعات درمورد بیت کوین هستند درحالی
که یک روز این جســت و جو درمورد بورس بود .هرچند
خوشحال کننده بود اما این نتیجه برای بورس برای هیچ
فردی خوشایند نیست.
شــریعتی افزود :نوســان پذیری رمزارزهــا به قدری

زیاد است که ممکن اســت فرد یک روزه  ۴۰درصد ضرر
ببیند .مردم رمز بورسی خود را گم می کنند و در تماس با
کارگزاری ها می خواهند در پیدا کردن رمزشان به آن ها
کمک کنند ،درحالی که اگر رمز درگاه خرید ارز دیجیتال
خود را گم کند زندگی شان به باد می رود و راهی ندارند.

خبر
تحلیلگر ارشد بازار انرژی پاسخ داد؛

در چه شرایطی ایران به صادرات۲.۳میلیون بشک های نفت میرسد؟

یکتحلیلگرارشدبازارانرژیگفت:اگرمسئله
تحریمو FATFحلشود،رسیدنبهصادرت۲.۳
میلیونبشکهایبرایایرانسختنخواهدبود.
نرسی قربان در گفتوگو با ایلنا ،درباره برخی
احتماالت مبنی بر رسیدن قیمت نفت به 100
دالر در سال جاری میالدی اظهار داشت :زمانی
که در اسفند سال گذشــته قیمت نفت  30دالر

بود پیشبینی بنده این بود که قیمت به 50تا60
دالربرمیگرددکههمیناتفاقهمرخداد،اکنون
هم بعید است شاهد نفت 100دالری باشیم مگر
اینکهاتفاقاتخیلیجدیمانندخروجیککشور
ازردیفتولیدکنندگانویاتقابلنظامیرخدهد.
میزانعرضهکمشدهاست
وی گفت :عرضه نفت در چند ســال گذشته
زیاد بوده اماچون سرمایهگذاری جدیدی صورت
نگرفته بتدریج از میزان آن کم شده است .ضمن
اینکه وقتی نفت ارزان باشد ،نفتهای شیل که با

قیمتباالتولیدمیشوندازردهخارجمیشوند،اما
اگر قیمتها به 70تا 80دالر برسد تمام تولیدات
شیلونفتهایثانویهواردبازارمیشوددرنتیجه
عرضهزیادوقیمتباالنمیرود.
این تحلیلگر ارشــد بازار انــرژی باقی ماندن
قیمت نفت در حد  50تا  60دالر کنونی را به نفع
همهدانست.
وی در ادامه با اشاره به شرایط بازار نفت ایران
با توجه به احتمال لغو تحریمها توضیح داد :اگر
مسئله تحریم و FATFحل شود ،یعنی ما بدون

اینکه در لیست سیاه  FATFباشیم ،با سیستم
بانکیدنیامرتبطباشیم،امکاناینکهدرحدباالی
 2میلیون بشکه نفت را در روز به بازارهای جهانی
ارسالکنیم،بسیارزیاداست.
قربان خاطرنشــان کرد :در تحریم دوره قبل
علیرغماینکهگفتهمیشدبعدازلغومحدودیتها
یک سال طول میکشد که ایران بتواند به تدریج
بازارهای قبلی برگردد ،در عمل ســریعتر شاهد
بازگشــت نفت ایران به بازار بودیم ،این بار نیز در
صورت لغو تحریم سریعتر از آنچه تصور میشود

چرا جوانان فالورجان برایکمبود شغل باید به شهرهای دیگرکوچکنند؟
مرتضی بلوکی

کنشوواکنشبینبرخیازسیاسیونبرایتصدیقدرت
درشرکتهایبزرگیااستفادهرانت،هموارهیکیازمشکالت
کشوربودهودودآنهمیشهبرچشممردمرفتهاست.
ایلنا ،کنش و واکنش بین برخی از سیاسیون برای تصدی

قدرت در شــرکتهای بزرگ یا استفاده رانت ،همواره یکی از
مشکالتکشوربودهودودآنهمیشهبرچشممردمرفتهاست.
دراینبینمیتوانبهپافشارییکیازنمایندگانبراجرای
طرحتحقیقوتفحصازشرکتفوالدمبارکهاشارهکرد.امری
کهبدونتشریفاتقانونی،همراهباجوسازیرسانهایبود.
اما باید گفــت ،آقای الرگانی نماینــده محترم مجلس
شورای اســامی بنا به وظیفه قانونی،رســالت خود را در
راســتای تحقیق و تفحص از فوالد مبارکــه انجام دادید.

هرچند طی این مراحل با جوسازیهای رسانهای و انداختن
توپ به زمین دشمن همراه و حاصل آن تحریم شخص اول
فوالد مبارکه بود! سوال این جاست آیا شما به عنوان نماینده
مردم فهیم و شهیدپرور فالورجان به چه میزان توانستهاید
مشکل آب کشــاورزان آن منطقه را طی دوران نمایندگی
خود حل کنید؟
چرا مشکالت کمبود مکان تفریحی و فرهنگی همچنان
پابرجاست؟ چرا جوانان این منطقه برای کمبود شغل باید

به بازار برمیگردیــم .وی تاکید کرد :در هر حال
بازگشت نفت ایران به بازار منوط به روشن شدن
تکلیفتحریمو FATFوتعاملباسیستمبانکی
جهاناست،امااینکهنفترابفروشیمولینتوانیم
پولآنرادریافتکنیم،فایدهندارد.
ایــن کارشــناس نفــت یــادآور شــد :با
واکسیناسیونیکهدرسراسرجهاناتفاقمیافتد،
درسال 2021رشدتقاضابراینفتنسبتبهسال
قبل باالتر میرود ،در نتیجــه ورود ایران به بازار
مشکلعمدهاینخواهدداشت.

به شــهرهای دیگر کوچ کنند؟ وعدها برای حل مشکالت
زیرساختی در حوزه حمل و نقل به کجا رسیده است؟ بهتر
نیست حل مشکالت را از منطقه خود که مردمانشان با امید
به پای صندوق رای آمده و به شما اعتماد کردند آغاز کنید؟
قطعا حاصل دعواهای جناحی ،آب در آســیاب دشــمن
ریختن اســت .نمونه بارز آن تحریــم حمیدرضا عظیمان
مدیرعاملفوالدمبارکهوریزشسهاماینشرکتدربورسبود.
بهتر نبود در ســالی که مزین به نام جهش تولید است،
چوب الی چرخ تولیــد نگذاریم و درصدد رفــع موانع آن
باشیم .کمی التماس تفکر!

