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در ضرورت هماهنگی مسئوالن اقتصادی

 انتصاب جانشین رئیس سازمان بورس تا  ۲هفته آینده

مدیر روابطعمومی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :در قانون مربوط به بازار
سرمایه فرآیندی بهنام پذیرش یا عدم پذیرش استعفا وجود ندارد و شورای عالی
بورس باید ظرف دو هفته یا  ۱۵روز جانشین رئیس سازمان بورس را انتخاب کند.
سیاوش وکیلی ،با اشاره به ادعای عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در
مورد پذیرش استعفای رئیس سازمان بورس اعالم کرد :فرآیندی بهنام پذیرش یا
عدم پذیرش استعفا وجود ندارد و فرآیند مربوط به بازار سرمایه براساس مسائلی
است که قانون تنظیم کرده است .وکیلی خاطرنشان کرد :زمانی که در یک شرکت،
مدیرعامل اســتعفا میدهد باید بررسی شود که اســتعفای وی مورد پذیرش قرار
میگیرد یا خیر ،اما در فرآیند بازار ســرمایه چیزی به اســم پذیرش اســتعفا وجود
ندارد .مدیر روابط عمومی سازمان بورس خاطرنشان کرد :فرآیند به اینگونه است
که زمانی که رئیس ســازمان بورس بهدلیل اســتعفا یا فوت بهکنار میرود ،شورای
عالــی بورس ظرف دو هفته یا  ۱۵روز باید جانشــین وی را انتخــاب کند .وی درباره
گمانــی زنیهای مربوط به انتخاب جانشــین رئیس ســازمان بــورس اعالم کرد :تا
کنون به هیچ عنوان جانشــینی برای رئیس سازمان بورس مشخص نشده است و
هیچ یک از زمزمههایی که تاکنون مطرح شده است صحت ندارد /.ایرنا

نوید روزهای خوش در بازار ارز

گــروه اقتصــادی« /مــردم روی ارز و
پــول خارجــی ســرمایهگذاری نکننــد؛
زیرا بــرای منافــع ملی خوب نیســت؛
این موضوع را بارهــا با مردم در میان
گذاشــتهام و خوشــبختانه حرفهــای
مــن هــم مشــخص شــد کــه درســت
توصیــه کــردم ».عبدالناصــر همتــی
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا توجه به
کاهش قیمــت ارز و هیاهوی برخیها
بــرای خریــد ارز ایــن جملــه را مطرح
کرد و از مردم خواســت که توصیهها را
جدی بگیرند تا متضرر نشوند.
ایــن روزهــا در مســائل ارزی چنــد
موضوع مورد توجه قرار گرفته اســت،
اول اینکــه قیمت ارز با تغییر ریاســت
جمهــوری امریــکا چه مســیری را طی
خواهــد کــرد و آیــا بــازار ارز  15هــزار
تومانی که رئیس جمهوری پیشبینی
آن را کــرده اســت ،میرســد؟ نکتــه
دیگری که درباره آن صحبت میشود
آزاد شــدن ارزهــای بلوکــه شــده ایران
اســت و اینکــه طــی چنــد وقــت اخیر
دولــت ارز مــورد نیــاز خــود را چگونــه
تأمین کرده است؟
رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه
جلســه هیــأت دولــت و همچنیــن در
برنامــه زنــده شــبکه افــق بــه خیلی از
سؤاالت و ابهامهای عنوان شده پاسخ
داد و بــه موضوعاتــی اشــاره کــرد کــه
اگــر دولــت آن را مدیریت نکــرده بود
بــا وجود تحریمهای پرفشــار و شــیوع
ویروس کرونا اتفاق میافتاد.
او گفــت« :اگــر ما(بانــک مرکــزی)
برنامههــای جلوگیــری از ارزپاشــی را
اجرا نمیکردیم ،قیمت دالر به حدود
 ۵۰هــزار تومــان و تــورم به بــاالی ۱۲۰
یرسید».
درصد م 
فعاالن اقتصادی هــم از اواخر ماه
خــرداد ســالجاری نســبت بــه ارز 50
هــزار تومانــی پیشبینیهــا داشــتند و
میگفتنــد به جهت محدودیت منابع
ارزی و کاهــش شــدید فــروش نفــت،
احتمال دارد که قیمت ارز رکورد بزند
و در مقابــل پــول ملــی با شــدیدترین
افت مواجه شود.
در ماههای گذشته با نوسان متناوب
قیمت ارز و تجربه دالر  30هزار تومانی
خیلیها به این نتیجه رسیدند که پول
ملــی دیگــر نمیتوانــد ارزش خــود را
حفظ کنــد و اقتصاد رو به زوال اســت؛
امــا در همــان برهــه رئیــس کل بانک
مرکــزی از مــردم و فعــاالن اقتصادی
خواست که صبر کنند تا هیجانات بازار
ارز فروکش کند .او بارها در اینســتاگرام

خــود تأکید کــرد که قیمــت ارز کاهش
پیــدا میکنــد و تمــام افــرادی کــه تب
خرید ارز دارند ،متضرر میشوند.
از حــدود دو مــاه پیــش ثبــات
اقتصــادی در حــال تحقــق اســت و
قیمــت ارز در حــدود  21تــا  22هــزار
تومــان در نوســان اســت و حتــی روز
گذشــته قیمت ارز به نزدیــک  20هزار
تومــان هــم رســید .در ایــن شــرایط
فعــاالن اقتصــادی از دولتمــردان
میخواهنــد کــه بــا وجــود تمــام
مشکالت؛ وضعیت فعلی حفظ شود
تا بتوانند بر ادامه فعالیت خود تمرکز
داشته باشند.
در ایــن میــان همتــی گفتــه اســت:
«همانطــور کــه رئیس جمهــوری هم
گفــت احتمــال دارد دالر بــه  ۱۵تــا ۱۶
هزار تومان برسد؛ البته ایشان هم گفته
که اگر دالرهای بلوکه شده آزاد شود».
ëëبخشــی از پولهای بلوکه شــده ،آزاد
شد
همچنین رئیــس کل بانک مرکزی
در حاشــیه جلســه دولت در پاســخ به
ایــن ســؤال کــه آیــا پولهــای مســدود
شــده ایــران آزاد شــده اســت ،گفــت:
«برای رفع مشــکالت ارزهای مســدود
شــده تالش میکنیــم ،بخشــی از این
منابــع آزاد شــده اســت و اکنــون در
حــال اســتفاده از آن هســتیم ،بخــش
دیگــر نیــز بتدریــج از طریــق تحوالتی
کــه در حــال رخ دادن اســت تأمیــن
خواهــد شــد؛عمده ایــن پولهــا برای
بانــک مرکزی اســت و ایــن امر قدرت
بازارســازی بانــک مرکــزی را افزایــش
میدهــد و هــر زمانــی کــه اراده کنیــم
میتوان از آنها استفاده کرد».
وی دربــاره اینکــه بــا آزادســازی
ارزهای مســدود شده آیا بانک مرکزی
اجــازه میدهــد قیمــت ارز در مســیر
نــزول قــرار گیــرد ،تأکید کــرد« :رئیس
کل بانــک مرکــزی نخســتین فــردی
اســت که طرفدار افزایــش ارزش پول
ملــی اســت ،حیثیــت و اعتبــار رئیس
بانک مرکزی به تعدیل نرخ ارز است.
ایــن مســأله چیــزی نیســت کــه قــرار
باشــد دو روزه رخ دهــد باالخــره بایــد
فعــاالن اقتصــادی خــود را بتواننــد با
شــرایط جدید وفق دهند.سامانه نیما
بــا بازار اســکناس چنین فرقــی را دارد
که در بازار اســکناس بســرعت تعدیل
قیمتهــا رخ میدهــد امــا در بــازار
نیمــا بهدلیل اینکــه صادرکننده و وارد
کننــده در حال خریــد هســتند ،انجام
معامــات دو روز به طــول میانجامد

روند کاهشی آن کندتر است».
ëëکره جنوبی ارادهای برای آزادســازی
پول ایران ندارد
در راســتای برگشــت ارزهای بلوکه
شــده ایــران ،رئیس کل بانــک مرکزی
به کره جنوبی اشــاره کرد و گفت :اراده
سیاسی در مســئوالن کره جنوبی برای
حــل ایــن موضوع نیســت اما ایــن بار
قول دادهاند تا دست پر برگردند و این
قولی اســت که قائم مقــام وزارت امور
خارجه این کشور داده است.
وی افــزود« :کــره درخواســت ارائه
برخــی اقــام از جملــه تســت کرونا و
آمبوالنــس را بــه ایران داده اســت؛ در
حالی که به هر حــال  ۷میلیارد دالر از
این منابــع در کره جنوبی بلوکه بوده و
ایــن کشــور باید آن را آزاد کند.مشــکل
اینجاســت که کــره جنوبی بایــد منابع
ایران را از طریق امریکا بپردازد».
ëëدســتهای امریکا پشت همه منابع
بلوکه شده ایران است
رئیــس کل بانــک مرکــزی دربــاره
آزادســازی درآمدهــای حاصــل از
صــادرات نفت و گاز ایران به عراق نیز
گفت« :عــراق در خصــوص پرداخت
وجــوه مربــوط به صــادرات بــرق و گاز
ایران بــه عــراق ،اراده سیاســی ندارد؛
زیــرا درآمدهای نفتــی عراق به نحوی
طراحــی شــده کــه درآمدهــا بایــد از
واشنگتن پرداخت شود».
همتی اضافه کرد« :پشت همه این
منابــع بلوکــه شــده و عدم آزادســازی
آن ،دســتهای امریــکا اســت؛ امــا
بــه هــر حــال مــا بایــد تــاش کنیــم و
نمیتوانیم بنشــینیم؛ به همین دلیل
مــا با نخســتوزیر عــراق هــم مذاکره
کرده ایم؛ تحریمها دست عراق را نیز
بسته است البته راهکارهایی که عراق
برای آزادســازی منابع ایران ارائه داده
با اجازه امریکا بوده است؛ البته ما هم
از این پولها حتی در ســنوات گذشــته
هــم بــرای کاالهــای اساســی اســتفاده
یکرد هایم».
م 
ëëمــن میدانــم کــه ترامپ چه بر ســر
اقتصاد ایران آورد
رئیــس کل بانــک مرکــزی اضافــه
کــرد« :ترامــپ بــرای ســرنگونی و
تعدیل نظام سیاســی ایــران آمده بود
و بنابرایــن نحوه برخورد و تعامل او با
محور تغییر سیاســی و فروپاشی ایران
بــود؛ اما امــروز روز شکســت آنها برای
فشــار حداکثری بر ایران بــوده و پایان
عمر ترامپ ،بــه معنای پیروزی ایران
اســت؛ چراکه من بخوبــی میدانم که
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بازار سرمایه

شاخص بورس  ۳۳هزار واحد رشد کرد

شاخص کل در بازار بورس روزگذشته  ۳۳هزار و  ۲۳۰واحد رشد داشت که در
نهایت این شاخص به عدد یک میلیون و  ۱۸۳هزار واحد رسید.در معامالت
دیروز بیش از پنج میلیارد و  ۹۶۷میلیون ســهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به
ارزش  ۶۸هزار و  ۶۱۴میلیارد ریال داد و ستد شد / .ایرنا
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رئیسکل بانک مرکزی تغییر و تحوالت اقتصادی را تحلیل کرد
یادداشت

اتخاذ سیاســتهای پولی و تمرکز بر بازار ســرمایه
بــه منظــور جلوگیــری از ورود نقدینگی ســرگردان
بــه ســایر بازارهــا کــه از  2ســال گذشــته بدرســتی
برنامهریــزی شــده بــود بدلیــل عــدم تطابــق زیــر
فردین آقابزرگی
ســاختهای بازار ســرمایه برای جذب 40میلیون
کارشناس ارشد
ســرمایه گذار جدیدالــورود از عوامل اصلی شــکل
بازار سرمایه
گیری وضع کنونی در بورس است .
در پــی تشــویق آحاد مــردم اعم از حرفــهای یا بی تجربه به ســرمایهگذاری در
بــورس بدون توجه به یادآوری ریســکهای مترتب بر امر ســرمایهگذاری  ،محل
تأمین وجوه قابل ســرمایهگذاری و بازه زمانی معقول برای کســب سود معقول و
منطقی  ،موجبات هجوم سرمایهگذاران و عالقهمندان را به بورس رقم زد .در آن
مقطع انتظار بر این بود که عطش تقاضا با تدابیر مســئوالن اقتصادی در دولت
بتوانند واکنشی مناسب به منظور جلوگیری از حادث شدن روند افزایش بی رویه و
شتابان قیمت سهام و شاخص را پاسخگو باشند اما عدم حضور بموقع مشوقین
ورود ســرمایه گذاران جدید به بورس  ،برای عرضه ســهام و جلوگیری از افزایش
بیرویه قیمتها و شــاخص بورس  ،به مرور زمان و در پائیز  99به معضلی تبدیل
شد که همگان از وضع موجود ناراضی هستند .
از دالیل بوجود آمدن چنین وضعیتی در بازار سرمایه میتوان به عدم تطابق
زیرســاختها با مقایســه وضعیت بازار ســرمایه در ســال  99و  5تا  10ســال گذشته
همچــون تطابــق آگاهــی و دانش ســرمایه گــذاران ،میزان آشــنایی بــا روشهای
غیرمســتقیم ســرمایه گــذاری ،روشهــا و تکنیکهــای تحلیــل  ،شــیوه متــداول
معامالت از جمله حجم مبنا و دامنه نوسان قیمت ،ابزارهای مالی مورد معامله،
ظرفیت سامانه معامالت ،اشاعه حضور مشاورین غیر رسمی از طریق شبکههای
اجتماعی اشــاره کــرد  .عوامل بنیادین اثر گذار بر رونــد اصالحی یا به زعم برخی
فعــاالن بازار ریزش قیمتهــا در بورس بطور عمده به چنــد فاکتور مهم مربوط
میشــود  ،اول ترســیم چشــم انداز افــت قابل توجه قیمــت ارز که در مقایســه با
برآوردهــا و انتظــارات تورمــی کارشناســان در بــورس تفــاوت معنــی داری وجود
دارد .دومین موضوع اثر گذار تصمیمات غیر هماهنگ و دخالتهای مســتقیم
مسئوالن اقتصادی درخصوص ایجاد محدودیتهای نرخ فروش محصوالت یا
تعیین محدودیت در نرخ تأمین مواد اولیه برخی از صنایع از جمله فوالد و سایر
صنایع است  .افزایش بیش از اندازه متوسط نسبت قیمت به درآمد شرکتها در
بورس بطوریکه علیرغم اصالح از  34به حدود  20کماکان رکوردی تاریخی برای
بورس محسوب میشود و این سطح از قیمت سهام موجب ترغیب فروشندگان
بالقوه یا سهامداران قدیمی به فروش سهام میشود .
هماهنگی مســئوالن و تصمیم گیــران اقتصادی در اخذ تصمیمــات درحوزه
بازار ســرمایه اصل مهمی اســت که میتواند موجب جلب اطمینان بیشتر آحاد
سهامداران و ذینفعان بازار به وعدههای مسئولین برای ورود به بورس باشد و هم
اکنون حداقل انتظاری که سهامداران از مسئوالن اقتصادی در دولت دارند ،اتخاذ
تصمیمــات اثــر گذار بر وضعیت اقتصــادی با درنظر گرفتن منافــع کالن در بازار
سرمایه است .متقابالً عدم هماهنگی و نامتقارن بودن تصمیمات اقتصادی مؤثر
بر بازار سرمایه محرک با اهمیتی برای ایجاد جو سلب اطمینان سهامداران خرد
و ذینفعــان بازار اســت  .تصمیمات اقتضایی و کوتاه مدت در حوزه بازار ســرمایه
موجب بی اعتمادی و بر هم خوردن نظام سرمایه گذاری در بورس است و حادث
شــدن چنین اتفاقاتی میتواند اثرات بلند مدتی در ســلب اعتماد عمومی به امر
ســرمایه گذاری در بورس بگذارد خصوصاً زمانهایی که مســئوالن مشوق اصلی
سرمایه گذاری در آن بخش باشند.
حال ذکر چند توصیه به سرمایه گذاران غیر حرفهای :
ســرمایه گذاری مستقیم در بورس و خرید ســهام یکی از راههای کسب درآمد
و ســود اســت اما همواره باید در امر ســرمایه گذاری ریســک ســرمایه گــذاری هم
مالحظه و مدیریت شود  .بنابراین صرف منابع و زمان برای کسب سود صرفاً به
عنوان سرمایه گذاری تلقی نمیشود .برای مدیریت سود سرمایه گذاری ،تحلیل و
ارزیابی کارشناسی الزم است و چنانچه شخص یا اشخاصی فرصت و امکان چنین
تحلیلهایی را ندارند میبایســت به روش ســرمایه گذاری غیر مســتقیم و خرید
یونیت صندوقهای سرمایهگذاری وارد بورس شوند و در حقیقت مدیریت دارایی
مالــی خود را به مدیران متخصص صندوقهای ســرمایه گذاری یا ســبدگردانان
اختصاصی بدهند  .متخصصترین مدیران سرمایه گذاری نیز به تنهایی قادر به
رصد کل بازار در هیچ بورسی نیستند و صرفاً به اتکای ابزارهای الگوریتم تریدینگ
نیــز نمیتــوان از کل فرصتهــای ســرمایه گــذاری در بــازار بهره برد .لــذا توصیه
میشــود ســرمایه گذاران تازه وارد و حتی عالقهمندان به سرمایهگذاری که تجربه
و اطالعات خوبی در بورس دارند ،امر سرمایه گذاری را از طریق خرید یونیتهای
صندوق سرمایهگذاری سهمی یا ایجاد سبد اختصاصی انجام دهند .
هر چند معموالً ســود سرمایه گذاری مستقیم بیشــتر از غیر مستقیم است اما
باید توجه داشت که ریسک سرمایه گذاری غیر مستقیم به مراتب از سرمایه گذاری
مســتقیم کمتر اســت و به این ترتیب تعادل الزم بین ریســک و بازده در ســرمایه
گــذاری برقرار خواهد شــد .نکته مهم دیگر در امر ســرمایهگذاری اتکا به اطالعات
و تحلیلهای کارشناســی و پرهیز از شایعات و سیگنال فروشی است .چرا که اصل
اولیــه ســرمایه گذاری حکم بــر این دارد که هیچ پیشــنهادی برای خرید ســهام به
هنگام خرید سهام توسط توصیه کننده انجام نمیشود .نکته دیگر ایجاد تنوع در
سبدهای سرمایهگذاری است  .سهام شرکت و صنایع مختلف در پرتفوی میتواند
نوســان ســودآوری و اختــاالت احتمالی در رونــد فعالیت و عملیات شــرکتها و
صنایــع را متعــادل کند  .نکته مهم دیگــر تخصیص منابع قابل ســرمایهگذاری از
محل پس انداز اســت و چنانچه از محل استقراض یا فروش دارایی مورد استفاده
از قبیــل خانه و ماشــین تأمین شــده باشــد ،ســرمایه گــذار را در وضعیــت اجباری
کوتــاه مدت قرار میدهد و ممکن اســت از فرصت مناســب برای ســرمایه گذاری
بهرهمند نشــود  .برنامه ریزی برای ســرمایه گذاری حداقل باید در بازه میان مدت
 2ســال و بلند مدت  5ســاله انجام شود  .سرمایه گذاری ممکن است در بازه کوتاه
مدت نتیجه الزم را نداشــته باشد و دچار نوساناتی شود که مدیریت و تطابق آن با
محدوده سرمایهگذاری مد نظر سرمایهگذار تفاوت داشته باشد .
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مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با اشاره به
توزیع دو برابر نیاز مصرفکنندگان گاز مایع ،دلیل کمبود آن
در بعضی استانها را مصرفکنندگان غیرمجاز اعالم کرد.
کرامــت ویسکرمی در این باره گفت :عامل اصلی کمبود
گاز مایــع در بعضــی اســتانها ،مصرفکننــدگان غیرمجــاز
هستند که یکی از این مصارف غیرمجاز که بهصورت ناایمن و
غیراستاندارد اتفاق میافتد ،استفاده از گاز مایع (الپیجی)
در سوخت خودروهاست.
وی افــزود :شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی
مصرفکننــدگان مجــاز را شناســایی کــرده اســت و بــا توجــه
بــه این تعــداد ،در برخی مناطق بیــش از دو برابر نیاز فعلی
مصرفکنندگان مجاز ،گاز مایع توزیع میشود.
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با بیان
اینکــه وظیفه این شــرکت در حوزه گاز مایع این اســت که آن
را از مبــادی تولیــد (انبارهای نفــت نزدیک پاالیشــگاهها) به
شــرکتهای موزع طــرف قرارداد تحویل دهــد ،تصریح کرد:
هماکنون  ۷۴شــرکت موزع طرف قرارداد حقوقی ما هســتند

کــه وظیفــه دارند گاز مایــع را تحویل بگیرند و در اســتانهای
مختلف توزیع کنند.
ویسکرمی با اشاره به ایجاد زمینه توزیع سوخت الپیجی
بــرای شــرکتهای مــوزع ،گفــت :در همــه  ۷۴شــرکت موزع،
عوامل و نمایندگیها ،زمینه و شبکه توزیع را فراهم کردیم تا با
روش نوین و الکترونیکی توزیع سوخت را انجام دهند.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه گاز مایــع (الپیجــی) تنهــا بــرای
مصــارف پخــت و پز اســت و توزیــع آن بــرای خانوارهایی که
به شــبکه گاز طبیعی دسترســی ندارند و از نفت ســفید برای
گرمایــش اســتفاده میکننــد ،انجــام میشــود ،افــزود :همــه
ایــن خانوارها در سراســر کشــور از طریق ســامانه الکترونیکی
درخواست فرآوردههای نفتی (سدف) شناسایی و مشخصات
آنها ثبت شده است.
مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی
همچنین اظهار کرد :وظیفه این شــرکت توزیع طبق ســامانه
و مشخصات خانوار است ،اما در حیطه وظایف خودمان نیز
نظارت بر توزیع را انجام میدهیم /.وزارت نفت

ترامپ چه بر سر اقتصاد ایران آورد».
همتــی افــزود« :ترامــپ تــاش
میکــرد تــا بــا حداکثــر کــردن تــورم،
اقتصــاد ایــران را بــه ســمت ابرتورم و
فروپاشــی اقتصادی حرکــت دهد؛ در
حالی که ابرتورم باید ماهانه رقمهای
بزرگــی را به تورم اضافــه کند که قابل
کنترل نباشــد؛ اما خوشــبختانه در این
حوزه آنها موفق نشدهاند».
ëëنباید اقتصاد را شرطی و معطل کرد
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد:
«نبایــد اقتصاد را شــرطی کــرد؛ یعنی
اقتصاد را نباید معطل این دولت و آن
دولت کــرد؛ پس ما در هدایت اقتصاد
ملــی موفــق بودیــم ،البتــه تحــوالت
خوبــی هــم رخ داد و رشــد اقتصــادی
مثبــت شــد کــه مــا ایــن رونــد را ادامه
میدهیــم؛ پــس اگــر بایــدن و تیمش
در مورد خواســتههای ایــران ،همراهی
کردنــد بهتر اســت؛ در غیر این صورت
از مواضع خود کوتاه نخواهیم آمد».
همتــی افــزود« :درحــوزه اقتصــاد
مقاومتــی کارهای خوبی انجام شــده؛
امــا به هر حال اثر تورمی مســکن مهر
را نبایــد فرامــوش کــرد؛ اگرچــه جنبه
مثبــت را هــم باید دیــد ،البتــه باید به
بحــث پایه پولــی و تورم هــم پرداخته
شود».
ëëخط مقدم اقتصــاد مقاومتی ،بانک
مرکزی بود
وی بیــان کــرد« :بانــک مرکــزی
مهمتریــن کار را در اقتصــاد مقاومتی
انجــام داده کــه همــه مــردم بایــد
نســبت بــه آن اطــاع داشــته باشــند؛
چراکــه در این شــرایط بســیار ســخت
و بیســابقهترین تحریــم ،یــک روز در
کشور کمبودی وجود نداشت».
 ëëمطمئن هســتم فشــار بر مردم کمتر
یشود
م 
بــه گــزارش ایرنــا ،همتــی افــزود:
«بــرای اجــرای مصوبــات ســتاد ملی

کرونا  ۷۵هزار میلیارد تومان نقدینگی
تزریــق کردیم و ایــن موضوع ،جهش
نقدینگی را ایجاد کرد؛ بنابراین شوکی
کــه ارز ایجاد کرد به همیــن دلیل بود.
اکنــون مســیری را طــی میکنیــم کــه
درآمدهای ارزی بیشــتر شــده اســت و
من مطمئن هســتم که فشار بر مردم
کمتر میشود».
وی گفت« :در دو سال قبل میانگین
درآمــد نفتی ما به زیــر  ۲۰میلیارد دالر
رسید ،در حالی که در سالهای گذشته
ســاالنه ما باالی  ۴۰میلیارد دالر درآمد
ارزی حاصــل از فــروش نفــت مواجــه
بودیــم کــه البته ایــن  ۲۰میلیــارد دالر
نیز در عراق و ســایر کشورها بلوکه شد.
سیاست ما در سال  ۹۷به بعد ،این بود
کــه ارزپاشــی نکــرده و اجــازه دهیم که
نرخ ارز در بازار تعیین شــده؛ به نحوی
که مــا قدرت تأمیــن نیازهای اساســی
کشــور را داشته باشــیم و این استراتژی
اصلی ما بود».
ëëاداره اقتصاد کشور بدون نفت است
رئیــس کل بانــک مرکــزی بیــان
کــرد« :مــا قدرت خــود در تأمیــن دارو
و کاالهــای اساســی را نبایــد جایگزین
ارزپاشــی در بــازار میکردیــم ،در
حالــی کــه تا بــه امــروز در ســالجاری
نزدیــک به  ۸میلیارد دالر ارز به کمک
صادرکنندگان برای کاالهای اساسی و
مواد اولیه و دارو تزریق کردیم».
وی گفــت« :اکنــون اداره اقتصــاد
کشــور بــدون نفت اســت که ایــن امر،
با بســتن نفتکشهــا و بیمهها و منابع
ارزی خارج از کشور از سوی امریکا ،کار
مهمی بود که ما برای آن برنامهریزی
کردیــم؛ البته فشــار روی مردم بســیار
زیاد بود».
رئیــس بانــک مرکــزی اظهــار کرد:
«بانــک مرکــزی ذخایــر ارزی داشــته
اســت؛ البته ما هنوز هم ارز را از دولت
 ۴۲۰۰میخریــم و دولــت طبق قانون

همــه ارزهای خود را بــه بانک مرکزی
میفروشــد؛ امــا وقتی کــه درآمدهای
ارزی کــم شــد؛ مــا از ارزهــای قبلــی
ذخیره شده خود استفاده کردیم».
ëëفقــط یــک میلیــارد یــورو برداشــت
کردیم
همتــی اضافــه کرد :ســال قبــل ۱۲
درصد از منابــع صندوق که معادل ۵
میلیارد دالر بود ،به ارز نیمایی تسعیر
کردیــم که من شــخصاً مخالف بودم؛
چراکه این خود ۵۰ ،تا  ۶۰هزار میلیارد
تومان پایه پولــی را باال برد و این تأثیر
خود را گذاشت.
وی افــزود« :مــا امســال فقــط یک
میلیارد یورو برای کرونــا با اجازه رهبر
معظم انقالب ارز از صندوق توســعه
ملی دریافت کرده کــه آن را تبدیل به
ریــال کردیــم .نقدینگــی در دوره مــن
رشــد جــدی نداشــته؛ رشــد نقدینگی
مهــم اســت نــه حجــم نقدینگــی کــه
آن هــم بــه طــور میانگین در  ۲۰ســال
گذشــته ۲۷.۹ ،درصــد بــوده؛ در حالی
که در سال  ۹۸که بدترین فشارها وارد
شد ،این رقم به  ۳۰.۵درصد رسید که
کمتر از  ۳واحد درصد باال رفت».
رئیــس کل بانــک مرکــزی
خاطرنشــان کــرد« :امیدواریــم بــا
آزادسازی منابع بلوکه شده ،وضعیت
بهبــود یابد؛ این در حالی اســت که اگر
دو میلیــارد دالر از ایــن پولهای بلوکه
شــده در اختیار من باشد ،میتوان ۴۰
هــزار میلیارد تومــان از پایــه پولی را با
فــروش ارزها جمــع کــرد .البته برخی
از منابــع مثــل کرونــا را بانــک مرکزی
نمیتواند پرداخت نکند».
وی اضافــه کرد« :من دو سیاســت
دارم کــه مورد قبــول رئیس جمهوری
اســت که یکــی صیانــت از منابع ارزی
و دیگــری ،تقویــت رقابــت اقتصــادی
در کشــور اســت تــا از خــروج ســرمایه
جلوگیری کنیم».

هشدار برای خرید بلیتهایی که پروازی برای آن وجود ندارد
دبیــر انجمــن شــرکتهای هواپیمایی نســبت بــه خرید
بلیتهایی که برای آنها پروازی وجود ندارد ،هشدار داد.
مقصود اسعدی سامانی درباره فروش بلیت بدون پرواز
توســط برخــی از ســایتها اظهــار داشــت :گزارشهایی
مبنــی بر فراوانی ایــن موضوع دریافــت نکردهایم اما به
هر حــال اتفاق افتاده و هر زمانی ممکن اســت از ســوی
سایتهای غیرمجاز این تخلف انجام شود.
وی ادامه داد :متأسفانه برخی از سایتهای اینترنتی
اقــدام به فروش بلیــت جعلی کردهاند به ایــن معنا که
بلیتهایی به فروش رســیده که اساســاً پروازی برای آن
وجود نداشــته و خریدار وقتی به فــرودگاه مراجعه کرده
متوجه این موضوع شده است .دبیر انجمن شرکتهای
هواپیمایــی دربــاره اقدامــات انجمن بــرای جلوگیری از
ایــن تخلفها و کالهبرداریها اظهار داشــت :در ســایت
انجمــن شــرکتهای هواپیمایــی ،لینــک اعتبار ســنجی
بارگــذاری شــده اســت کــه افــراد بعــد از خریــد بلیــت
میتوانند شــماره پرواز را وارد سامانه کنند و از وجود این

پرواز مطمئن شوند.
اســعدی ســامانی افــزود :در صورتی که برای شــماره
درج شــده پروازی وجود نداشــته باشــد افــراد میتوانند
بســرعت موضوع را به سازمان هواپیمایی گزارش دهند
و ســازمان هــم ایــن تخلــف را پیگیــری میکند تــا هزینه
بلیــت بــه افــراد برگردد و بــا متخلفــان هم برابــر قانون
برخورد شود.
دبیــر انجمــن شــرکتهای هواپیمایــی گفت :بــا این
اعتبار ســنجی بلیــت هواپیما ،در صــورت کالهبرداریها
حداقــل مردم وقت خود را در فــرودگاه تلف نمیکنند و
عالف نمیشــوند البته همانطور که گفته شد پیگیریها
برای برگشت پول بلیت هم انجام میشود.
وی تأکیــد کــرد :توصیــه مــا به مــردم این اســت که از
ســایتهای مجاز و معتبر یا ســایت ایرالینها نســبت به
خریــد بلیــت اقدام کنند یا از طریق ســایت شــرکتهای
هواپیمایی از برنامه پروازی اطمینان حاصل کنند چراکه
برنامههای پروازی منتشر میشود /.ایلنا

افزایش ظرفیت مولدهای تولید پراکنده برق تهران
با افتتاح و بهرهبرداری از هفت پروژه مولدهای
تولیــد پراکنــده ( )DGدر ســالجاری ۵.۴۳
مگاوات بــه ظرفیــت مولدهای تولیــد پراکنده
شبکه برق منطقهای تهران اضافه شد.
محمود پورباقری شهری ،مجری مولدهای
تولیــد پراکنده شــرکت بــرق منطقــهای تهران
بــا اعالم این خبر گفــت :با بهرهبــرداری از این
پروژهها ضمن کسب موفقیت جدید در جلب
مشــارکت بخــش خصوصــی ،امــکان تأمیــن
بخشــی از انرژی مصرفی شبکه و تقویت شبکه
جهت گذر از پیک بار تابستان را محقق کردیم
و از مزایــای افزایــش راندمــان تبدیــل انــرژی،
تعویق هزینههای توســعه شبکه ،پیکسایی و
کاهش تلفات برق ،بهبود سطح ولتاژ و کاهش

هزینههای انتقال نیرو بهرهمند شدیم.
وی افــزود :بــا اســتفاده از اعتبــارات بخــش
خصوصی برای توسعه و تقویت شبکه عمومی
بــرق منطقهای تهران ،تعــداد مولدهای تولید
پراکنده گازســوز تاکنون بــه  ۵۰مورد با مجموع
ظرفیــت نامــی بیــش از  ۳۰۰مــگاوات رســیده
است /.وزارت نیرو
ëëتأمین برق خانگی و بیمارســتانها خط قرمز
ماست
ســخنگوی صنعــت بــرق بــا بیــان اینکــه
تأمیــن برق مشــترکان خانگی و بیمارســتانها
خــط قرمز دولت اســت ،از وضعیــت مطلوب
تأمیــن بــرق در کشــور خبــر داد .مصطفــی
رجبــی مشــهدی ،بــا اشــاره بــه کاهــش دمــای

کشــور و هشــدار ســازمان هواشناســی گفــت :با
هماهنگیهــای خوبــی که با شــرکت ملی گاز و
شــرکت ملی پخش فرآوردههــای نفتی انجام
شده اســت ،ما وضعیت نســبتاً مطلوبی برای
تأمین برق در این روزها داریم .با این حال الزم
اســت هموطنان توصیههایی کــه ما بهصورت
اطالعیه از طریق پیامک به استحضار مشترکان
رســاندیم را جــدی گرفتــه و در کاهش مصرف
برق دقت الزم را داشته باشند.
وی افــزود :بــا توجــه بــه بــارش برفــی کــه
در برخــی از نقــاط کشــور پیشبینــی شــده بــه
گروههــای اجرایــی دســتور آمــاده بــاش داده و
اســتانهای معیــن نیــز برای کمک مشــخص
شــدهاند .برنامهریزی کردهایم برای مشــترکان

خانگی و بیمارستانها که خط قرمز ما هستند
اعمــال خاموشــی نکنیــم و تحقق این شــرایط
را میتوانیــم بــا صرفهجویی مــردم بهصورت
قطعی قول بدهیم.
رجبــی مشــهدی بــا درخواســت کاهــش
مصــرف از مشــترکان اظهــار داشــت :بــا توجه

بــه اینکه طــول دوره ســرما زیاد اســت از مردم
درخواســت میکنیم در این دوره ضمن انجام
مراقبتهــای الزم ،مدیریــت مصــرف انــرژی
داشــته باشــند تا انشــاءاهلل در تأمین ســوخت
نیروگاههــا هیــچ مشــکلی نداشــته باشــیم.
 /وزارت نیرو

