4

اقتصاد

چهارشنبه  5مهر 1391

گذر
بانک مرکزی:

خودروسازان حمایت نشوند
ورشکست میشوند

مهر :س��تاد مدیریت سوخت کش��ور در اطالعیهای
اعالم کرد :س��همیه س��وخت وانتبارهای فعال ،کاهش
نداشته است .ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور
در اطالعیهای ،اعالم کرد :س��همیه سوخت وانتبارهای
فع��ال در عرصه حملونق��ل عمومی کاهش نداش��ته
است.سهمیه س��وخت تمامی وانتبارهایی که در طرح
س��اماندهی ش��رکت کردهاند و در خدم��ت حملونقل
عمومی هستند کاهش نداشته و این خودروها کماکان
سهمیه سوخت کامل خود را دریافت میکنند .سهمیه
س��وخت یکمیلیون و 300ه��زار وانت که در طرحهای
فراخوان و شناس��ایی وانتبارها که در حوزه برونشهری
از سوی وزارت راه و شهرسازی و در حوزه درونشهری از
سوی وزارت کشور شناسایی و ساماندهی شدهاند مانند
گذش��ته در کارتهای سوخت واریز شده است .سهمیه
وانتبارهایی ک��ه در خدمت حملونقل عمومی نبوده و
با وجود فراخوانهای متعدد طی دو س��ال گذش��ته در
طرح ساماندهی شرکت نکردهاند ،از سوی شرکت پخش
فرآوردههای نفتی کاهش داشته است.

نحوه محاسبه قیمت
هر واحد مسکن ویژه

ایسنا :مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تهران با
اعالم آخرین وضعیت ثبتنامها برای مسکن ویژه درباره
قیمت نهایی این واحدها گفت :هزین ه س��اخت هر واحد
مس��کن ویژه تهران هر قدر تمام شود ،همان از متقاضی
اخذ خواهد شد .تقی رضایی در ادامه درباره هزینه ساخت
هر مترمربع از مسکن ویژه تهران گفت :آنچه مسلم است
این است که هزین ه ساخت هر قدر تمام شده باشد ،همان
اندازه از متقاضیان اخذ خواهد ش��د .مدیرکل مسکن و
شهرس��ازی اس��تان تهران تصریح کرد :چند ماه پیش
ط��ی فراخوانی اعالم کردیم که قیمت حداقل س��اخت
هر مترمربع از مس��کن ویژه 330هزار تومان خواهد شد
اما این شامل تمام هزینهها نیست .رضایی ادامه داد :در
330هزار تومان اعالم ش��ده هزین ه ساخت هر مترمربع
مس��کن ویژه تهران ،قیمت مصالح ،نقش��ه ،هزینههای
نظارت ،پروانه س��اخت ،تاسیسات آمادهسازی ،آسانسور،
انش��عابات و ...لحاظ نشده اس��ت که هزینه این موارد به
قیمت تمام شده ،اضافه خواهد شد .وی تاکید کرد :برای
 105مترمربع در مسکن ویژه تهران شامل هزینه ساخت
به اضافه 30درصد قیمت کارشناسی زمین در تهرانسر،
حدود صدمیلیون تومان لحاظ میش��ود ،بدیهی اس��ت
ای��ن رقم در زمان تحوی��ل واحد ،نهایی و قطعی خواهد
شد .مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تهران همچنین
اظهار کرد :مابقی هزین ه واحدهای مس��کن ویژه تهران
70درصد قیمت کارشناس��ی زمین است که در اقساط
ماهانه زیر یکمیلیون تومان دریافت خواهد شد.

برداشت صدهزار تن نارنگی ژاپنی
از باغهای مازندران

ایسنا :مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران
گفت :تاکنون صدهزار تن نارنگی ژاپنی از باغات اس��تان
برداشت شده است .تقی شکوهی ،اظهار کرد :پیشبینی
میش��ود امس��ال یکمیلیون و 800هزار ت��ن از باغات
استان ،مرکبات برداشت شود که از این میزان 600هزار
ت��ن نارنگی و مابقی پرتقال اس��ت .وی ادامه داد :حدود
50درصد از تولیدات مرکبات کشور به مازندران اختصاص
دارد .مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد:
تاکنون صدهزار تن نارنگی ژاپنی از باغات استان برداشت
شده است.

ادعای آمریکا درباره وابستگی «شرکت ملی نفت ایران» به «سپاه پاسداران»

سخنگوی وزارت نفت :قاسمی لباس سپاه خود را درآورده است
قانون گنگره چه بود؟
گ��زارش وزارت خزانهداری
ادامهاز آمریکا به کنگره این کش��ور
صفحه اول
ب��ر اس��اس قان��ون کاهش
تهدیدهای ایران ارایه ش��ده است .قانونی
که در ماه آگوس��ت تصویب ش��ده است.
بر اس��اس این قانون ،وزارت دارایی آمریکا
موظف اس��ت درباره احتمال وابس��تگی
ش��رکت ملی نفت ایران و ش��رکت ملی
نفتکش ایران به سپاه پاس��داران گزارش
ده��د .دول��ت اوباما تا  24س��پتامبر باید
درباره وابس��تگی این دو شرکت به کنگره
گزارش میداد .اما «آدام سزویین» رییس
بخش نظارت بر داراییهای خارجی وزارت
خزانهداری آمریکا به کنگره گفته اس��ت
ک��ه در حال حاض��ر اطالع��ات کافی در
اختیار ندارد که به این جمعبندی برس��د
که شرکت ملی نفتکش ایران به نهادهای
نظامی مرتبط است .او در گزارشی مدعی
ارتباط شرکت ملی نفت با نهادهای نظامی
شده است.
معاون اسبق بینالملل نفت :مقدمه سناریو است
چس��باندن نام نهادهای نظامی به
یکی از قدیمیترین ش��رکتهای
ملی نفت جهان ،راوی س��ناریویی
پیچی��ده اس��ت .مع��اون س��ابق
بینالمل��ل وزارت نف��ت ،درب��اره
اتهام وابس��تگی شرکت ملی نفت
به سپاه پاس��داران به «ش��رق» میگوید« :این اظهارات
آمریکاییه��ا خیلی باع��ث تعجب اس��ت .وزارت نفت و
ش��رکت نفت ایران بزرگترین واحد صنعتی کشور است
که فعالیتهای مختلفی چون لرزهنگاری ،اکتشاف ،تولید
و توس��عه میدانهای نفتی در زیرمجموعههای آن انجام
میشود .شرکت ملی نفت ایران ،دومین شرکت نفتی ملی
در دنیاس��ت و نمیتواند وابسته باشد ».مهدی حسینی
سالها در مذاکرات مهم بینالمللی صنعت کشور حضور
داشته است .او مسوول پرونده ایران در یک دعوای پیچیده
حقوقی با یک شرکت نفتی آمریکایی به نام «اشلند» بود
موضوعی که سروصدا در دنیا به پا کرد .اشلند همزمان با
پیروزی انقالب ایران ،از شرکت ملی نفت ،نفت خریده بود
و پولش را نمیداد ،حاال حسینی اظهارنظر آمریکاییها را
در این مقطع حساس مقدمه یک سناریو میداند« :اینگونه

گازیاش را مثال به شکل مشارکت در تولید
به یک نهاد داده باش��د .اینطور که نیست.
حاال اگر برخی پروژهها را به شکل پیمانکاری
به ش��رکتهایی بدهند؛ نمیتوان گفت که
کارفرما به آن ش��رکتها وابسته است .مثال
ممکن است یک شرکت ساختمانی بزرگ،
چند س��اختمانش را به یک پیمانکار بدهد.
نمیتوان ادعا کرد که آن شرکت ،وابسته به
پیمانکارنش شده است .بنابراین میخواهم
بگویم از نظر حقوقی ،دادن چنین نسبتی به
شرکت ملی نفت روا نیست».

Áتحلیل ش�ما از شکلگیری
Á
چنین رویکردی در دولت آمریکا نس�بت به
شرکت ملی نفت ایران چیست؟

نیکزاد سخنگوی وزارت نفت

اطالعیه ستاد مدیریت سوخت
درباره سهمیه وانتبارها

خبر

شرق :قیمت در بازار ارز از نگاه بیشتر حرفهایها و کارشناسان،
وزنکشی بازار غیررسمی با بازار رسمی و ابتکار جدید بانک
مرکزی و وزارت صنعت در راهاندازی اتاق ارز بود .این اتاق صد
متری که قرار است قیمتها را مهار کند دیروز شلوغ و پررفت
و آمد بود؛ به عبارت دیگر ازدحام به حدی رس��ید که بیرون
ات��اق مربوط به تایید و پرداخ��ت ارز به متقاضیان که درآن
نمایندگان بانکهای کشاورزی ،ملت ،بانک مرکزی و نماینده
س��ازمان توس��عه تجارت در آن حضور دارند ،ورود و خروج
افراد را کنترل میکردند .به این ترتیب بعد از آنکه در اولین
روز کاری اتاق ارز ،بیش��تر زمان معاملهگران صرف تشکیل
پرونده ش��د ،دیروز ارباب رجوع به دنبال کشف رقابتیترین
قیمت یا قیمت جدید بودند .جالبترین قس��مت هم اعالم
نرخ رسمی بود.
بازار ارز رسما  4نرخی شد
بان��ک مرکزی صبح دیروز ،ارزش هر دالر برای معامالت
ارزی ات��اق را دوه��زار و  ۳۶۶تومان اعالم کرد یعنی حتی با
حس��اب سرانگش��تی هم میش��د نتیجه گرفت؛ نرخ بانک
مرک��زی دس��تکم از قیمت بازار دودرصد کمتر نیس��ت و
این دقیقا به معنای یک نرخ جدید در بازار ارز اس��ت .دست
آخر اینکه در چهارمین روز مهر ،بازار ارز ایران رس��ما چهار
نرخی ش��د و معاملهگران اتاق ارز هم با همین قیمت جدید
10میلیون دالر ،ارز خریدند .با اس��تناد به ظهور نرخ جدید
بسیاری از کارشناسان رای به ناکارآمدی اتاق ارز دادند.
اتاق ارز رانتزاست
عباس هشی معتقد است؛ اتاق ارزی خاصیت رانتزایی
دارد زی��را بازاری ک��ه در انحصار حاکمیت و در قاعده دولت
ق��رار بگیرد ،عرض��ه و تقاضا در آن رقابت��ی نخواهد بود .به
گفته او تجربه تخصیص ارز نش��ان داده است که محدودیت
و در انحص��ار گرفت��ن ارز در بدنه دولت نه تنه��ا نیاز بازار را
جوابگو نیس��ت بلکه به التهاب بازار دامن میزند .به اعتقاد
این کارش��ناس بازار سرمایه؛ راهاندازی اتاق ارزی باعث چند
نرخی شدن ارز و همچنین شکاف بسیار زیاد بین نرخ رسمی
و نرخی که دولت مدنظر دارد خواهد شد .هشی تصریح کرد:
رقابت دراین بازار کامال از بین رفته و آنچه که باقی میماند
تالطم و نابسامانی در بازار خواهد بود .اما متولیان راهاندازی
اتاق ارز نظر دیگری دارند و میگویند؛ اوال برای نتیجهگیری
زود اس��ت و دوم اینکه با نرخ جدید که احتماال سیر نزولی
خواهد داشت ،بازار آزاد باالخره تسلیم و قیمتها عقبنشینی
خواهد کرد .به گفته س��خنگوی مرکز مبادالت ارزی؛ دیروز
نقطه آغازین طرح مرکز مبادالت ارز بوده و بازارارز با گذشت
بنابراین برخی مسووالن دولتی باید هرچه زودتر
ادامهاز
صفحه اول از فرافکنی فاصله بگیرند و ت��وان خود را صرفا
بر شناسایی و یافتن تدابیر و راهکار جدی برای
مهار مش��کالت متمرکز کنند .باید بررسی شود که طی چند
سال گذشته چه سیاس��تهایی اتخاذ و اجرا شده که وضعیت
را به اینجا کشانده است .یکی از دالیل اصلی که بارها نخبگان
اقتصادی از آن انتقاد کردهاند ،باال بودن رشد« نقدینگی» است.
مستند آنان نیز رسیدن «نقدینگی» از 65هزارمیلیارد تومان به
حدود 400هزارمیلیارد تومان کنونی است .غلبه بر این معضل،
نیازمند پذیرش واقعیت توسط برخی مسووالن و یافتن راهکاری

جهتگیری روش��ن است ،اگر به سایت
اداره اطالعات ان��رژی آمریکا مراجعه کنید
در آنجا گزارشی خواهید دید با عنوان «بازار
نفت بدون ایران» .این گزارش هم به دستور
دولت آمریکا تهیه شده است .آنها دنبال این
هستند که ایران را از بازار نفت بیرون کنند،
چرا که احساس کردهاند با وجود تحریمهای
بانکی باالخره ایران توانسته کارش را پیش ببرد .غالمحسین
حسنتاش سپس با تحلیل شرایط جهانی بازار نفت میگوید:
«آمری��کا میخواهد از یک طرف ایران را از بازار نفت حذف
کند و از طرفی نمیخواهد بازار دچار بحران شود و قیمتها
باال رود .بنابراین محاس��به میکند که در چه مقیاسی ،بازار
نف��ت به هم نمیریزد ،همانقدر به نفت ایران در بازارها فضا
میدهد ».وی با اشاره به افزایش تولید نفت عراق ،عربستان و
لیبی نتیجه میگیرد« :فضا برای نفت ایران در بازارها تنگتر
ش��ده اس��ت» .و ادامه میدهد« :به میزانی که بتوانند بازار
را مدیریت کنند فش��ارها را بر نفت ایران بیشتر میکنند».
تحلیل دیگر حسنتاش از مواضع اخیر آمریکا علیه شرکت
ملی نفت ،اینگونه است« :آنها میخواهند «بار» کشورهایی
را که از تحریم نفتی ایران تمکین نکردند ،سنگینتر کنند
تا وادار به همکاری نمایند« ».ش��رق» وقتی از این تحلیلگر
ارش��د نفتی میخواهد تا تدبیر ایران را در اینباره پیشنهاد
کن��د میگوید« :روزی که آقایان میرکاظمی و قاس��می به
وزارت نفت آمدند به ذهنم نمیآمد که آنها بخواهند چنین
س��ناریویی بنویسند .به هر حال ش��رکت ملی نفت وجهه
خاص��ی در دنی��ا دارد .ما باید دقت کنیم و بهانه به دس��ت
کسانی ندهیم که دنبال فشار بر صنعت نفت هستند ».نفت
در ایران سابقه  104سالهای دارد.
گایتنر ،وزیر خزانهداری آمریکا

مهر :بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار برای
پرداخت تس��هیالت به خودروس��ازان را تورمزا ندانست
و تاکی��د ک��رد :عدم حمای��ت از خودروس��ازان موجب
ورشکس��تگی آنها و متعاقب��ا کاهش تولی��د و افزایش
ن��رخ بیکاری خواهد ش��د .بانک مرک��زی در واکنش به
مطلب «گزارش توکلی به نماین��دگان؛ مصوبه تورمزا و
تبعیضآمیز ش��ورای پول و اعتبار برای خودروس��ازان/
مجلس مس��وول پیگیری است» اعالم کرد :شورای پول
و اعتبار به ریاس��ت رییس کل ای��ن بانک در یکهزار و
یکصد و چهل و پنجمین جلس��ه م��ورخ 1391/5/17
مجوز افزایش س��قف اعتباری شرکتهای خودروسازی
ایرانخ��ودرو و س��ایپا ن��زد بانکها هر یک ب��ه میزان
پنجهزارمیلیارد ریال ،به ترتیب در مقابل وثیقه سهام بانک
پارسیان و سهام ش��رکتهای بورسی در تملک شرکت
خودروسازی سایپا که مورد قبول بانک مرکزی است ،را
صادر کرد ،مشروط بر اینکه حداقل 60درصد تسهیالت
یاد ش��ده با نظارت وزیر صنعت ،معدن و تجارت صرف
پرداخت مطالبات قطعهسازان طرف قرارداد با شرکتهای
مذکور شود و تسهیالت مورد نظر با رعایت ضوابط مصوبه
مورد اشاره از محل منابع داخلی بانکهای عامل پرداخت
خواهد ش��د .افزایش سقف تسهیالت شرکتهای مورد
اشاره نزد بانکهای عامل به معنای اعطای خط اعتباری
توس��ط بانک مرکزی نبوده و بر همین اس��اس ،تورمزا
نخواهد بود و با توجه به اینکه 60درصد از تسهیالت مورد
نظر صرف پرداخت مطالبات قطعهسازان میشود ،اعطای
تسهیالت مذکور به نفع قطعهسازان نیز خواهد بود .بانک
مرکزی تصریح کرد :عدم حمایت از خودروسازان موجب
ورشکس��تگی آنها و متعاقبا کاهش تولید و افزایش نرخ
بیکاری خواهد ش��د .در این خص��وص بانک مرکزی به
تنهایی تصمیمگیرنده نبوده و تصمیم اتخاذ شده بر اساس
اکثریت آرای اعضای شورای پول و اعتبار صورت پذیرفته
است ،ضمنا مصوبه مذکور تاکنون اجرایی نشده است.

سال دهم شماره 1636

اظهارنظرها مقدمه یک سناریو است
سیاسی وارد میدان شود و با سازوکار
ک��ه عواقبی دارد .به نظ��رم باید به
خود در عرصه بینالمللی توجیهات
حسینی :به نظرم باید به دقت این
دقت این سناریو را دنبال کرد چون
الزم را مط��رح کن��د« :از اینک��ه
سناریو را دنبال کرد چون میتواند
میتواند برای صنعت نفت و کشور،
بخواهند در عرصه بینالمللی نفت و
برای صنعت نفت و کشور ،گرفتاری
ایجاد کند .باید به دور از شعارها ،
گرفتاری ایجاد کند».
سپاه را کنار هم قرار دهند باید نگران
برخورد حقوقی قوی داشتهباشیم.
بود .چون آن وقت حساسیتهایی
ÁÁای�ران در ای�ن ش�رایط چه
تدبی�ری بای�د داش�ته باش�د؟
حسنتاش :آمریکا میخواهد از یک ک��ه وج��ود دارد به نف��ت منتقل
طرف ایران را از بازار نفت حذف کند
ش�رکت ملی نفت بهعنوان یک
میشود .ممکن است کشورهایی را
شرکت با س�ابقه و تاثیرگذار در و از طرفی نمیخواهد بازار دچار بحران که به هر دلیل هنوز تعامل نفتیشان
شود و قیمتها باال رود.
عرص�ه بینالمللی چ�ه کار باید
را با ایران حفظ کردهاند تحت فشار
بکند؟
قرار دهد».
حسنتاش :میخواهند ایران را از بازار نفت خارج کنند
به نظرم نباید انفعالی رفتار کنیم .باید به دور از شعارها
غالمحس��ین حس��نتاش ،تحلیلگر
برخورد حقوقی قوی داشتهباشیم .اینگونه موضعگیریها
ارش��د نف��ت و گاز ه��م دی��روز در
علیه ش��رکت ملی نفت ،بار سنگین حقوقی -اقتصادی
گفتوگو با «ش��رق» به موش��کافی
دارد .چ��ون م��ا تحت تحریم س��ازمان ملل هس��تیم
موضعگیری اخیر آمریکا علیه شرکت
موضعگیری آمریکا باید از طریق یک شکایت حقوقی؛
مل��ی نفت ای��ران پرداخ��ت« :اینها
حتی در سطح سازمان ملل دنبال شود .معتقدم فعالیت
بهانه است .دادن نسبت وابستگی به
حقوقی بسیار قوی ،عاری از شعارها ،میتواند در سطح
نهادهای نظامی ،به شرکت ملی نفت ایران روا نیست .این را
بینالمللی موثر باشد».
معاون اس��بق بینالملل وزارت نف��ت در گفتوگو با
از نظر عاطفی و احساسی نمیگویم .زمانی چنین حرفی را
«شرق» پیشنهاد میکند که وزارت خارجه هم ،در سطح
میتوان مطرح کرد که شرکت ملی نفت ،میدانهای نفتی و

بورس رکورد 45ساله را شکست

رقابت قیمت رسمی با بازار غیررسمی ارز
قيمت(تومان) تغيير(تومان) بان��ک مرک��زی رس��ما خ��ود را
زمان متع��ادل میش��ود .صمد
طالو سكه
رقیب صرافها اعالم ک��رده و از
کریمی امیدوار اس��ت با افزایش
+48000 1058000
طرح قديم
مردم خواس��ته به جای بازار آزاد
عرض��ه ارز در این مرکز قیمتها
+48000 1057000
طرح جديد
سراغ ش��عب بانکها بروند ،برای
متعادلشود.
+27000 529000
نيمسكه
همکاری با رقی��ب اعالم آمادگی
ارزهایت�ان را پیش صرافها
ربعسكه
 +13000 264000کرد و گف��ت :افزایش قیمت ارز
نبرید
+5000
146000
گرمي
سكه يك
در ب��ازار آزاد به دلی��ل مقاومت
خبره��ای جالب س��خنگوی
مرک��ز مب��ادالت ارزی به همین يك گرم طالي  18عيار  +6000 108500بازار نسبت به اجرای طرح جدید
+11
1771
يك اونس طال (دالر)
اس��ت و در صورت استمرار طرح
ج��ا خت��م نمیش��ود؛ او از ابالغ
قيمت(تومان) تغيير(تومان) تا دو هفته آینده قیمتها شکسته
دس��تورالعملی از س��وی بان��ک
ارز
خواهد شد .نصرت عزتیسامیان
مرک��زی در روزه��ای آینده خبر
+128
2650
دالر آمريكا
با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت
داد؛ ب��ر اس��اس آن اف��رادی که
+60
3422
يورو
مرکز مبادالت ارزی ،اظهار داشت:
بهعنوان س��رمایهگذاری اقدام به
+220
4290
پوند انگليس
بان��ک مرکزی هرگونه کمکی در
خرید ارز کردهان��د ،میتوانند ارز
+129
2700
دالر كانادا
مورد گشایش ارز نیاز داشته باشد،
در اختیار خود را به قیمت روز به
+140
3310
ژاپن
یکصد ين
کان��ون صرافان آمادگی همکاری
بانک مرکزی بفروشند .کریمی به
+37
720
درهم امارات
دارد ت��ا ای��ن طرح موفق ش��ود.
«مهر» گفت :بانک مرکزی ظرف
+56
1448
لير تركيه
سخنگوی کانون صرافان با اشاره
روزهای آینده دس��تورالعملی را
ب��ه افزایش قیمت دالر در دو روز
اب�لاغ خواهد کرد که براس��اس
تغيير
مقدار
عنوان شاخص
اخیر تصریح کرد :به دلیل اینکه
آن ،اف��رادی ک��ه ارز را به عنوان
359/4 27440/1
شاخص كل
برخی افراد در روزهای گذشته با
س��رمایهگذاری خری��داری و در
منزل نگهداری میکنند ،بتوانند شاخص  30شركت بزرگ  20/8 1548/2قیمت بیشتر ارز خریداری کردهاند
 436/8 34194/6نمیخواهندقیمتهاکاهشیافته
ارز در اختیار خ��ود را به نرخ روز
شاخص آزاد شناور
 292/4 22371/5و با ضرر و زیان مواجه شوند .وی
به بانک مرکزی بفروشند.
شاخص بازار اول
تاکید ک��رد :در واقع ارزهایی که
تصمیم�ات جدی�د ب�رای ارز
532 40354/5
شاخص بازار دوم
در دو روز اخی��ر فروخته ش��ده،
مسافرتی و دانشجویی
331/4 22387/2
شاخص صنعت
قیمتی کمتر از قیمتی که اعالم
دیروز خب��ر از بازار رس��می
ش��ده ،دارد و طرح معام�لات ارزی موفق خواهد بود .عزتی
البته تنها به اتاق ارز محدود نمیشد؛ مینو کیانیراد ،معاون
ادامه داد :برای نقل و انتقال ارز در خارج از کشور در صورت
ارزی بانک مرکزی همزمان با باالرفتن شدید قیمتها خبر
درخواست بانک مرکزی همکاری خواهیم کرد .این در حالی
داد؛ هفته آینده درباره ارز مسافرتی و دانشجویی تصمیمات
اس��ت که به گزارش «مهر» خبرها از آغاز دور جدید احضار
جدیدی اتخاذ خواهد شد .او عرضه ارز مسافرتی و دانشجویی
و دس��تگیری اخاللگران ارزی حکایت دارد .بر اساس همین
در بورس ارز را از اساس رد کرد و گفت :قرار است هفت ه آینده
گزارش پرونده جدید ارزی تشکیل شده در بازپرسی مجتمع
درباره این موضوع تصمیمگیری شود.
ویژه مفاس��د اقتصادی و دادسرای شهید مقدس (اوین) این
مقاومت بازار  2هفته دیگر میشکند
روزها و هفتهها شاهد رفتوآمد و احضار و بازداشت برخی از
جالبتر اینکه س��خنگوی کان��ون صرافها در حالی که

التهاب در بازار نخبگان دور از دسترس
کارشناسی است که البته در شرایطی که اعتماد میان نخبگان
اقتصادی کش��ور و مسووالن تضعیف ش��ده ،مهیا کردن بستر
تعامل دولت و کارشناس��ان ،امری بسیار دش��وار است .یکی از
دالیل تغییر نگرش کارشناسان به مسووالن آن است که اغلب
مسووالن امروز از اجرا و مزایای یک طرح حرف میزنند اما فردا
آن را تغییر بنیادین داده یا کنار گذاش��ته و طرح جدید و بعضا
متضادی را جایگزین میکنند و طبیعی است در چنین وضعیتی

نمیتوان از نخبگان جامعه انتظار داش��ت که به این وعدهها و
سخنان مسووالن اعتماد کنند .بنابراین قبل از تالش برای یافتن
تدابیر موثر اقتصادی ،مسووالن کشور باید در اندیشه شناسایی
راهکارهایی باش��ند که اعتماد نخبگان اقتصادی را احیا کرده و
آنان را به ضرورت مشارکت در حل مشکلی ملی متقاعد کنند.
خالصه آنکه ،بهتر اس��ت ،در اولین گام ،اعتماد نخبگان جامعه
جلب شود و این کار محقق نخواهد شد مگر آنکه مسوولیتهای

اخاللگران ارزی است .در همین حال ،احتمال احضار برخی
مسووالن نظارتی بانک مرکزی برای بررسی جزییات بیشتر
این پرونده وجود دارد.
قیمت س��که در بازار نقدی در این روز به دنبال حرکت
اون��س و دالر جای پای خ��ود را در کانال یکمیلیون تومان
ثابت کرد .همچنین در بازار آتی سکه یکمیلیون و ۱۲۵تومان
قیمت خورد .جالب اینکه دیروز مشتریان بازار سکه متوجه
نش��دند که باالخره سکه طرح قدیم با ارزشتر است یا سکه
طرح جدید .در هفته جاری و در کمال شگفتی سکه طرح
جدید بدون هیچ دلیل مشخصی از نوع قدیم پیش افتاد .این
روند دیروز هم ادامه داشت ،اما در آخرین ساعات ناگهان ورق
برگشت و سکه طرح قدیمهزار تومان گرانتر به ثبت رسید.
بورس رکورد  ۴۵ساله را شکست
در بازار س��هام هم هیجان کمتر از بازارهای س��که و ارز
نبود .دیروز ش��اخص ب��ورس از مرز ۲۷ه��زار و  ۴۴۰واحد
گذش��ت که از زمان تولد بورس تهران سابقه نداشته است.
همین رکوردزنیهای پیدرپی باعث شد؛ صاحبان نقدینگی
س��رگردان و آنها که اصطالحا تکلیفشان را با سرمایه خود
نمیدانند به صرافت سهامدارشدن بیفتند .این اشتیاق البته
از نظر حرفهایها چندان هم خبر خوش��ی نیست زیرا رشد
شاخص بیشتر از همیشه حبابی به نظر میرسد و به پشتوانه
گرانی دالر صورت میگیرد ،بنابراین بازار ارز که از تب و تاب
بیفتد و هیجانها فروکش کند ،عقبنشینی بزرگ احتماال
آغاز خواهد شد .به هر حال در بازار روز سهشنبه صعود بزرگ
با روند پرتقاضا در صنایع نفت ،پتروشیمی و فلزات رقم خورد.
گرچه بیم آن میرفت؛ برخی تحوالت بیرونی س��بب شود
روند عرضه بر نمادهای این صنایع پررنگتر شود اما در عمل،
خ�لاف چنین روندی اتفاق افتاد .در نهایت اینکه نمادهای
پتروشیمی روزی نسبتا مثبت داشتند ،گرچه کم شتابتر با
روند پرتقاضا بازار همسو شدند .نماد شازند اما روندی منفی
را تجربه کرد .از س��وی دیگر شایعاتی دال بر تاثیر تحوالت
ارزی بر حقوق مالکانه معادن نیز به گوش میرسید ،اما بازار
بیتوجه به چنین شایعاتی ،صعود جالبی در گروه فلزات به
ثبت رس��اند .دو نماد فوالدخوزس��تان و ذوبآهن با نزدیک
شدن به تاریخ عرضه بلوک سهام بیش از 50درصدی خود،
تشکیل صف خرید را شاهد بودند که این صفها در نیمه دوم
وقت بازار تقویت شد .نمادهای معادن بافق و آلومینیوم ایران
نیز صف خرید خود را حفظ کردند .اما روند صعودی بازار باز
هم وابس��ته به نماد پاالیش نفت بندرعباس بود که در نیمه
وقت به صف خرید پرحجمی رسید.
کلیدی به افرادی سپرده شود که مورد پذیرش نخبگان هستند.
اگر این تحول رخ دهد ،آنگاه میتوان امیدوار بود که با مددگیری
دولت از مشاوره کارشناس��ان نخبه و زبده ،ابتدا به راهکارهای
مهار جو ملتهب بازار دس��ت یاف��ت و در مرحله بعدی ،ضمن
آسیبشناسیهای دقیقتر ،وضعیت بازار را به شرایط«نرمال»
بازگرداند .در غیر این صورت و با فرض تداوم مناس��بات س��رد
دولت و نخبگان ،وضعیت بازار س��که و ارز نیز به همین شکل،
اس��تمرار خواهد یافت و عوارض آن پیکر نحیف اقتصاد ملی را
خشکیدهتر خواهد کرد.
*وزیر پیشین صنایع و معادن

تاسیس بانک قرضالحسنه بانوان
در مرحله صدور مجوز

ایس�نا :دبیرکل اتاق تعاون ای��ران از انجام مراحل
مقدماتی تاسیس بانک قرضالحسنه بانوان و صدور مجوز
آن در آین��ده نزدیک خب��ر داد .داریوش پاکبین گفت:
پیشنهاد تاسیس بانک قرضالحسنه بانوان با شرایط ویژه
را قبال به بانک مرک��زی داده بودیم که مراحل اولیه آن
طی ش��ده و کارهای مقدماتیاش در دست انجام است
و هماکنون در مرحله صدور مجوز اولیه از س��وی بانک
مرک��زی قرار دارد .وی درب��اره طرح تجمیع تعاونیهای
اعتبار و تشکیل تعاونیهای اعتبار سهامی عام نیز گفت:
این طرح هنوز به جریان نیفتاده چون منتظر درخواست و
اعالم آمادگی تعاونیها برای تجمیع هستیم .دبیرکل اتاق
تعاون ایران در ادامه از برخی حرکتها در جهت تضعیف
تعاونیهای اعتبار و تالش برای انحالل و ادغام آنها انتقاد
کرد .وی گفت :در شرایطی که برخی از بانکها با مفسده
روبهرو میش��وند و خبر اختالسهای چندمیلیاردی به
یکباره تمام مملکت را تحتالش��عاع قرار میدهد تالش
میش��ود تا این اتفاق را در افکار عمومی کمرنگ کنند
ولی وقتی یک تعاونی اعتبار کمی دچار مشکل میشود
بالفاصل��ه کمر به انحالل و ادغام آن میبندند .به اعتقاد
پاکبین تاکنون هیچ تعاونی اعتباری نبوده که در حجم
بسیار باالیی نقدینگی جابهجا کرده باشد و در مفسده و
اختالسبیفتد.

ادامه واردات گوشت قرمز

ایس�نا :معاون بازرگانی داخلی ش��رکت پشتیبانی
ام��ور دام اعالم کرد که تاکنون  6700تن گوش��ت مرغ
ذخیره شده است .عباس پشمفروش با اعالم اینکه طبق
مصوبه ستاد تنظیم بازار ،مرغ هماکنون کیلویی 4600
تومان از تولیدکنندگان خریداری میشود ،گفت :بر این
اس��اس روزانه  500تن مرغ تولید داخل با این قیمت از
تولیدکنن��دگان خریداری میش��ود .وی تاکید کرد :اگر
قیمت مرغ در بازار از  4800تومان کمتر شود ،دولت مرغ
تولیدی تولیدکنندگان را برای ذخیرهس��ازی خریداری
میکند .معاون بازرگانی داخلی ش��رکت پشتیبانی امور
دام ،ارمنس��تان و برزیل را کش��ورهای مبدااصلی برای
واردات نهادهه��ای دامی خواند و اف��زود :در حال حاضر
گوشت قرمز نیز از کش��ورهای همسایه شرقی به ایران
وارد میشود.

قطع ارز دولتی «ایرالین»ها
ابالغ نشده است

ایسنا :رییس س��ازمان هواپیمایی کشوری با بیان
اینکه تاکنون دستورالعملی برای قطع ارز دولتی ایرالینها
از بانک مرکزی به این س��ازمان ابالغ نشده است ،گفت:
قیم��ت بلیت هواپیما توس��ط ش��ورایعالی هواپیمایی
تعیین و ابالغ میشود .حمیدرضا پهلوانی درباره وضعیت
شرکتهای هواپیمایی پس از قطع تخصیص ارز دولتی
به آنها یادآور ش��د :با توجه ب��ه آنکه بانک مرکزی هنوز
دستورالعملی برای قطع ارز شرکتهای هواپیمایی دولتی
به س��ازمان هواپیمایی ابالغ نکرده اس��ت بنابراین هیچ
تغییری در ح��ال حاضر به وجود نیامده اس��ت .رییس
س��ازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد :با توجه به آنکه
شرکتهای هواپیمایی ارزبر هستند و برای فعالیتهای
خود ارز اس��تفاده میکنند ،تاثیر نوسان ارز روی فعالیت
این ش��رکتها غیرقابل انکار است .پهلوانی با بیان اینکه
طبق قانون برنامه پنجم توسعه آزادسازی نرخ بلیت باید
از ابتدای س��ال  92اجرا شود ،اظهار کرد :در حال حاضر
شرکتهای هواپیمایی نمیتوانند قیمت بلیت را افزایش
دهن��د و فرآیند تعیین قیمت بلی��ت هواپیما همچون
گذش��ته خواهد بود .این مقام مس��وول درباره چگونگی
تعیین نرخ بلیت توضیح داد :سازمان هواپیمایی پس از
بررسیهای الزم و مشخص کردن مابهالتفاوت ارز مرجع
ب��ا ارز آزاد ،نرخ جدید قیمت بلیت را اعالم میکند .این
رقم باید به تصویب شورایعالی هواپیمایی برسد .در این
ش��ورا شرایط مصرفکننده مورد بررسی و توجه خواهد
بود و ب��ا جمیع این موارد تصمیم نهای��ی اعالم خواهد
ش��د .وی در پایان با تاکید دوباره بر اینکه ش��رکتهای
هواپیمایی مجوز افزایش نرخ بلیت را ندارند ،یادآور شد:
قیمت بلیت هواپیما توسط شورایعالی هواپیمایی تعیین
و ابالغ میشود.

خبر ویژه
برای تکمیل اطالعات صورت گرفت

دعوت از دارندگان حساب
دانشآموزی بانک پاسارگاد

بانک پاس��ارگاد از دارندگان حساب دانشآموزی که
هماکنون به سن قانونی رسیدهاند ،برای تکمیل اطالعات
حساب دعوت به عمل آورد .به گزارش روابط عمومی بانک
پاسارگاد ،از دارندگان حساب دانشآموزی که هماکنون
به سن قانونی 18 ،سال تمام رسیدهاند ،دعوت میشود تا
ضمن مراجعه به شعبههای بانک پاسارگاد و تکمیل برگه
نمونه امضا امکان برداشت از حساب برایشان فراهم شود.
همچنین بانک پاس��ارگاد با تبدیل حساب دانشآموزی
آنها به س��پرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی ،اقدام به
صدور کارت نقدی عادی خواهد کرد .گفتنی است بانک
پاسارگاد در راستای ایفای مسوولیتهای اجتماعی خود،
به منظ��ور نهادینه کردن فرهنگ بهرهمندی از خدمات
بانکی در بین دانشآموزان و رفاه حال خانوادهها ،اقدام به
افتتاح حساب دانشآموزی و صدور کارت برایشان میکند
که برداش��ت از این حساب تا رسیدن صاحب حساب به
سن قانون با ولی اوست .هموطنان گرامی میتوانند برای
کسب اطالع بیشتر با مرکز اطالعرسانی بانک پاسارگاد به
شماره  82898289تماس حاصل کنند.

