
در جهت حذف دالر صورت گرفت 

افزایش 60 درصدی سهم ریال و روبل 
در مبادالت ایران و روسیه

همراستا با حذف دالر از مبادالت تجاری، رئیس  مجلس 
دومای دولتی روســیه از افزایش 60 درصدی سهم روبل و 

ریال در مبادالت با ایران خبر داد.
به گزارش راشاتودی، »ویاچسالو ولودین«؛ در جلسه دولت این 
کشــور گفت: حجم مبادالت تجاری میان روسیه و ایران در سال 
گذشته 15 درصد افزایش یافته و به چهار میلیارد و 600 میلیون 

دالر رسیده است.
او افزود: دو کشور فعاالنه برای ایجاد مبادالت تجاری دوجانبه 
گام برمی دارند که »در شرایط فشار تحریم ها بر هر دو کشور بسیار 

اهمیت دارد.«
رئیس  مجلس دومای دولتی روسیه، تفاهم نامه تجارت آزاد میان 
ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا )EEU( که هفته گذشته امضا شد 
را تحســین کرد و گفت: این توافقنامه به گسترش بیشتر تجارت 
روســیه و ایران کمک می کند. هر دو کشور در حال حاضر باید بر 
تقویت کارایی همکاری های دوجانبه در بخش های مالی و بانکی، 
به ویژه با افزایش اســتفاده از ارزهای ملی در تســویه حساب ها و 
همچنین استفاده از سیستم های پرداخت روسی »میر« و »شتاب« 

ایرانی، متمرکز شوند.
ولودین توضیح داد: استفاده فعاالنه تر از ارزهای ملی در تسویه 
حساب ها اهمیت دارد و تاکنون کارهای زیادی در این زمینه انجام 
شده است. در حال حاضر، سهم روبل و ریال در تسویه حساب های 
دوجانبه از 60 درصد بیشتر شده و کار بر روی اپلیکیشن مشترک 
سیستم پرداخت ملی در حال تکمیل است. این اقدام، تاثیر تحریم ها 
را به حداقل می رســاند اما موضوعات مربوط به همکاری دوجانبه 

مفید را مورد توجه قرار می دهد.
او افزود: مبادالت تجاری با ایران به تنهایی برای روســیه مهم 
اســت اما به علت موقعیت جغرافیایی ایران و این کشور به عنوان 
»پل لجستیکی« میان روسیه و غرب آسیا، جنوب و جنوب شرق 

آسیا دیده می شود.
گفتنی است، همکاری  های میان دو کشور در سال گذشته و 
در بحبوحه تحریم های غرب علیه مسکو و تهران شتاب بیشتری 
گرفت. دو طرف در سال 2022، تعدادی توافقنامه برای گسترش 
همکاری های دوجانبه امضا کردند. این قراردادها شــامل قرارداد 
تهاتر توربین های ایرانی، قطعات یدکی و تجهیزات هواپیما و قرارداد 

احداث مشترک خط لوله گاز بوده است.

معاون وزارت راه و شهر سازی خبر داد

ساخت خانه های ویالیی نهضت ملی مسکن 
در ۱۲00 شهر

معاون وزارت راه و شهر ســازی از ساخت خانه های ویالیی 
نهضت ملی مسکن در ۱۲00 شــهر خبر داد و گفت : پیشرفت 
پروژه های نهضت ملی مسکن در برخی استان های کم برخوردار 

چشمگیر است. 
فرزانــه صادق مالواجرد اظهار کرد: نقطــه قوت طرح نهضت ملی 
مســکن، فنی و کارشناسی بودن همه مراحل این طرح در شناسایی و 

تامین اراضی و احداث شهرک ها و واحدهای مسکونی است.
وی درباره شهرک  ســازی گفت: بر اســاس مصوبه شــورای عالی 
شهر سازی و معماری درباره تراکم  زمین ها و تاکیدات انجام شده برای 
جلوگیری از مشکالت روی داده در مسکن مهر، در شهرهایی که طرح 
جامع شــهر به ساخت یک طبقه یا دو طبقه واحدهای مسکونی اشاره 
کرده، باید واگذاری اراضی برای ســاخت واحدهای مسکونی بر اساس 

همان طرح انجام شود. 
معاون معماری و شهر سازی وزارت راه و شهر سازی افزود: بر اساس 
بررســی های صورت گرفته از حدود 1442 شهر، 1220 شهر مشمول 

ساخت مسکن ویالیی و زیر دو طبقه می شوند.
مالواجرد با بیان این که خطر سوداگری به بهانه اجرای قانون جهش 
تولید مســکن در شــهرهای خوش آب و هوا که ارزش زمین های آنها 
باالســت وجود دارد،  تصریح کرد: در این موارد باید مراقبت های ویژه 
برای عرضه زمین و ساخت واحدهای ویالیی به واجدین شرایط مدنظر 

قرار گرفته شود.
معاون وزیر راه و شهر سازی گفت: تقریباً یک چهارم مساحت همه 
شهرها در بافت فرسوده است و متاسفانه طی سال های گذشته چندان 
مورد توجه قرار نگرفته و حاشیه نشینی نیز افزایش یافته است. به همین  
منظور بسته تشویقی درخصوص نو سازی بافت فرسوده در شورای عالی 
شهر سازی مصوب و به کل کشور ابالغ شده که در آن ضوابط عام برای 

تشویق دیده شده و باید بیشتر مورد استقبال برای اجرا قرار گیرد.
۳06 هزار خانه به مرحله ساخت رسید

از سوی دیگر، براساس آمارهای بنیاد مسکن انقالب اسالمی، اجرای 
طرح نهضت ملی مســکن توسط بنیاد در شهرها و روستاها تاکنون به 
۳06 هزار واحد رســیده که 10۳ هزار واحد آن در شهرها و 20۳ هزار 

واحد آن در روستاها اجرا شده است. 
در همین زمینه، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن گفت از مجموع 
۳06هزار واحد، تعداد 10۳ هزار واحد مســکونی نهضت ملی در حال 
اجرا در شــهرها، ۷5 هزار واحد در حال اجرای فونداســیون، 45 هزار 
واحــد در مرحله اتمام فونداســیون و 1۸ هــزار واحد در مرحله اتمام 

اسکلت، قرار دارد.
باز سازی ۵ هزار واحد در بندر امام )ره(

به گزارش ایسنا، حمیدرضا سهرابی در بیان جزئیات دیگر واحدهایی 
که توســط بنیاد در حال نو ســازی و احداث است گفت: بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی در حوزه شهر بندر امام باز سازی پنج هزار واحد را انجام 
می دهد به این ترتیب در حوزه مســکن شهری 10۸ هزار واحد توسط 

بنیاد مسکن در حال ساخت است.
همچنین مجید جودی؛ معاون امور باز سازی و مسکن روستایی بنیاد 
مسکن هم گفت: این بنیاد ساالنه اجرای 200 هزار واحد را در برنامه دارد 
که در صدد است تا این تعداد واحد با سقف تعیین شده عملیاتی شود.
همچنین اکبر نیکزاد؛ رئیس  بنیاد مسکن نیز از تکمیل و بهره برداری 
2۸ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرها و روستاها کشور در بهمن 
ماه سال جاری خبر داد و افزود: سه هزار واحد از این تعداد در شهرها 

و 25 هزار واحد نیز در روستاها احداث شده است.

با ورود سرمای جدید به کشور

مصرف گاز خانگی مجددا اوج گرفت
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز گفت: با ورود سامانه 
سرمایشی جدید به کشور، مصرف گاز خانگی مجددا اوج 

گرفت و به 645 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافت.
محمدرضا جوالیی در گفت وگو با فارس، با اشــاره به آخرین 
وضعیت مصرف گاز در کشور عنوان کرد: روز دوشنبه مصرف گاز 
خانگی به 645 میلیون متر مکعب در روز رسید و 20 میلیون متر 
مکعب نسبت به روز قبل خود افزایش یافت و پیش بینی می شود 

روند مصرف دوباره افزایشی شود.
وی افزود: در روزهای گذشته مجددا سامانه سردی وارد کشور 
شده است و این تقاضا را از مردم داریم که در مصرف گاز صرفه جویی 

کنند تا مجددا در تامین گاز دچار مشکالت نشویم.
جوالیی گفت: در روزهای گذشته بین ۷0 تا ۸0 درصد از گاز 
تولیدی کشــور در بخش خانگی مورد مصرف قرار گرفت که عدد 

بسیار بزرگی است.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز اشاره کرد: مردم می توانند 
با تنظیــم دمای خانه روی 1۸ درجه، خاموش کردن بخاری های 
اضافی، پیوســتن به پویش هر خانه یک اتاق گرم، پوشیدن لباس 
گرم، بستن درزها و غیره به خادمان خود به شرکت ملی گاز برای 
تامین پایدار گاز همه مردم کشــور به خصوص در انتهای شــبکه 

گاز کمک کنند.
معاون بیمه مرکزی:

اوراق بیمه اتکایی برای اولین بار 
منتشر می شود

معاون طرح و برنامه بیمه مرکزی از انتشار اوراق بیمه 
اتکایی برای اولین بار در کشور در آینده نزدیک خبر داد.

»علی بنیادی نائینی« طی مراسمی دیروز اعالم کرد: در راستای 
ایجاد ارتباط بین بازار بیمه و بازار سرمایه ایران برای اولین بار انتشار 
اوراق بیمه اتکایی در بازار سرمایه توسط سه شرکت بیمه ای اتکایی 
امین، اتکایی ایران معین و بیمه ملت به زودی انجام می شود. در دهه 

فجر از انتشار اوراق بیمه اتکایی در این صنعت رونمایی  می شود.
معاون طرح و برنامه بیمه مرکزی اضافه کرد: بررسی ریسک های 
حاصله که به مردم وارد می شود را می توانیم به شکل برخط از سوی 

بیمه مرکزی نظارت کنیم. 
                                      به گزارش فارس، همچنین در این مراسم، احمدی از کارشناسان 
صنعت بیمه گفت: انتشــار اوراق بیمه اتکایی در بازار سرمایه در 
راستای بهادار سازی اوراق و انتشار آن در بازار سرمایه و همچنین 
پوشش ریسک های این صنعت صورت می گیرد. اوراق بیمه اتکایی 
با نام منتشر شده و برای تامین سرمایه جهت پوشش سبد ریسک 
بیمه ای اســتفاده می شود و این اوراق در بازار سرمایه قابل معامله 

است.
او، انتشار اوراق بیمه اتکایی را ابزاری برای برقراری ارتباط بین 
صنعت بیمه و بازار سرمایه عنوان کرد که می تواند به تکمیل زنجیره 
ارزش خدمات بیمه ای کمک کند و پوششی برای ریسک عملیات 
بیمه گری اتکایی قلمداد شــود. این کارشناس صنعت بیمه یادآور 
شد: انتشار اوراق بیمه اتکایی به اشخاص حقوقی در بازار سرمایه 
خواهد بود که در قالب عقد بیمه و عقد وکالت صورت می گیرد و 
بخشی از ریسک صنعت بیمه به خریداران اوراق منتقل می شود و 
در قبال پوشش ریسک، توان مالی برای شرکت ها افزایش می یابد.

احمــدی، نقش اوراق بیمه اتکایی در توســعه صنعت بیمه را 
به عنوان پل ارتباطی بین بازار بیمه و بازار ســرمایه عنوان کرد و 
افزود: اقتصاد ما بانک محور اســت و بازار سرمایه نوپاست. بنابراین 
انتشــار اوراق در بازار سرمایه می تواند به ارتباط بین دو بازار بیمه 

و سرمایه کمک کند.
وی با اشاره به انتشار اوراق دولتی در سال 95 در بازار سرمایه، 
افزود: در حال حاضر بازار ثانویه اوراق ســحاب در بازار ســرمایه 

وجود دارد.

اصالح 8 هزار واحدی 
شاخص کل بورس

هم زمان بــا ادامه عرضه خودرو در بــورس نمادهای 
خودرویی سبز رنگ شد اما ریزش پاالیشی ها موجب اصالح 

شاخص کل بازار سهام شد.
در پایان معامالت سه شنبه بورس، شاخص کل با اصالح ۷۸92 
واحدی به جایگاه یک میلیون و 646 هزار واحدی رسید اما شاخص 
کل با معیار هم وزن با افزایش 292 واحدی به رقم 522 هزار و 994 
واحد رسید. نکته معامالت دیروز اصالح قیمتی پاالیشی ها و رشد 

خودرویی ها بعد از سیگنال ادامه عرضه در بورس بود.
ارزش معامالت خرد به عدد 6,۸۳5 میلیارد تومان بوده که از 
روزهای قبل کمتر اســت. دیروز 1۸6 نماد منفی، 111 نماد صف 

خرید، 29۷ نماد منفی و ۳۷ نماد نیز صف فروش بود.
بورس اوراق بهادار تهران دیروز در ابتدای معامالت روند رو به 
رشد به خود گرفت اما بعد از آن بازار رو به کاهش نهاد. ارزش بازار 
در بورس تهران به بیش از شش میلیون و 56 هزار میلیارد تومان 
رسید. معامله گران دیروز بیش از 9 میلیارد و400 میلیون سهام، 
حق تقدم و اوراق مالی در قالب 5۳5 هزار نوبت معامله و به ارزش 

6۳۸9 میلیارد تومان داد و ستد کردند.
نرخ دالر در بازار دیروز رو به کاهش نهاد که این مسئله باعث 
افت شــاخص بازار هم شد. در عین حال با توجه به ارزندگی بازار 
ســرمایه، شــاخص کل هم وزن در بورس رو به رشد نهاد. عمده 
کارشناسان معتقدند با توجه به ریزش های پیاپی بورس طی یک 
ســال گذشته عمده سهام بازار ارزنده شده است، اما در عین حال 

نباید از ریسک و نوسان بازار غافل شد. 
اگرچه هنوز اقتصاد ایران، بانک پایه است و بیش از ۸0 درصد 
تأمین مالی اقتصاد از شبکه بانکی صورت می گیرد در حالی که باید 
حداقل ۳0 درصد تأمین مالی از طریق بازار سرمایه انجام شود. دولت 
قصد دارد سال آینده 15 هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت و 

توسعه بازار سرمایه کمک کند.

اقتصادی

خاندوزی:

پروژههایمهماقتصادیازدههفجرتاپایانسالبهبهرهبرداریمیرسند

صفحه ۴
چهار شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۱
۳ رجب ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۲۲۸

ادامه از صفحه ۶

هیوندای  فلزی  بغلدار  کامیونت  مالک  اسدی  امیرسعید  آقای  چون 
مدل 1390 به شماره انتظامی 882 ع 98 ایران 18 با شماره شاسی 
 D4DBB48۶085 موتور  شماره  و   NAB37911790018723
لذا  است.  نموده  المثنی  تقاضای صدور سند  فقدان سند  علت  به 
ظرف  دارد  وجود  مذکور  خودروی  مورد  در  ادعایی  هرگونه  چنانچه 
مدت 15 روز از تاریخ نشر آگهی با در دست داشتن مدارک کافی 
به دفتر فروش شرکت ایران خودرو دیزل واقع در تهران کیلومتر 8 

جاده ساوه مراجعه نمایند.

آگهی های مفقودی

برگ سبز پیکان مدل 80 شماره انتظامی ۶72 ب 38 ایران 89 
شماره شاسی 804505۶1 و شماره موتور 11128049818 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  مفقود  فالح  شقاقی  جواد  نام  به 

می باشد. بوئین زهرا

برنامه بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز در بازار 
آزاد از روز گذشته آغاز شد.

»فــروش زیاد شــد«؛ حــال و روز بــازار ارز پس از 
صحبت های روز گذشته رئیس  کل بانک مرکزی مبنی بر 

نرخ  سازی توسط بانک مرکزی در بازار آزاد بود.
صبح دیروز سه شــنبه 4 بهمن ماه، محمدرضا فرزین 
در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: »از امروز، بانک 
مرکــزی و صرافی ها، اقدامات مشــترکی در احیای ثبات 
اقتصادی در کشور انجام می دهند. بانک مرکزی زین پس 
به بازار آزاد ورود پیدا خواهد کرد و نرخ ساز خواهد بود.«

این سیاست ارزی باعث شد تا فضای بازار ارز با ترس 
از ریزش قیمت ها مواجه شــود و در نتیجه بســیاری از 
نوسان گیران و دالالن ارزی، در موقعیت فروش قرار بگیرند.

حذف نرخ توافقی و ابهام اولیه
همزمان با نوشــته فرزین، عنوان توافقی از معامالت 
دالر و یوروی بازار متشــکل ارزی حذف شد و همین امر 
خریداران ارز و صراف هــا را دچار ابهام کرد. بازار توافقی 
عرضه و تقاضای اسکناس ارز از اواخر خردادماه سال 1401 
از سوی بانک مرکزی برای ساماندهی بازار و تعامل با کانون 
صرافان، صرافی های معتبر و صادرکنندگان راه اندازی شده 
بود و امکان معامالت توافقی ارز در صرافی ها و بازار متشکل 

ارزی نیز فراهم شده بود.
امــا اتفاقات دیروز بــازار ارز ، ابتدا منجــر به ابهام و 
ســرگردانی فعاالن بازار شد و در ادامه به افزایش فشار در 

موقعیت فروش انجامید.
ورق دالر برگشت

پایگاه خبری تحلیلی ایِبنا دیروز از حال و هوای بازار 
ارز فردوســی گزارش داد: مشاهدات میدانی از بازار ارز در 
محدوده میدان فردوســی، بیانگر کاهش تقاضا و افزایش 
عرضه ارز به ویژه دالر است؛ روندی که باعث شده تا بسیاری 
از افرادی که در هفته گذشته و در فضای هیجانی به خرید 
ارز اقدام کرده بودند، به یکباره با زیان مواجه شــوند و در 
صف فروش قرار بگیرند. به گفته فعاالن بازار ارز، بازارساز با 
توانایی قابل توجه در عرضه ارز، خیال متقاضیان خرید ارز 
از شبکه صرافی های مجاز را راحت کرده است و تقاضایی 

در بازار آزاد شکل نخواهد گرفت.
چه اتفاقی افتاد؟

طبق اعالم بانــک مرکزی، از روز سه شــنبه چهارم 
بهمن ماه، کلیه صرافی ها مجاز شدند نسبت به فروش ارز 
به صورت اسکناس با نرخ منتشرشده تحت عنوان »آخرین 
نرخ صرافی ها« در سایت مدیریت بازار متشکل معامالت 

ارز ایران به آدرس www.ice.ir اقدام نمایند.
در واقع بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های 
جدید خود برای کنترل بازار ارز، نقش محوری به صرافی 
بانک ملی داده اســت. همه صادرکنندگانی که بخشی از 
صادرات خود را به صورت اسکناس وارد می کنند، برای رفع 
تعهد ارزی باید ارز خود را به صرافی بانک ملی بفروشند. 
صرافی بانک ملی هم هر روز در بازار متشکل ارزی منابع 

ارزی خود را برای صرافی ها به حراج می گذارد.

رفع گالیه صادرکنندگان
به گزارش خبرگزاری فارس، تا پیش از این قیمت ارزی 
که صرافی بانک ملی خریداری کرده و می فروخت فاصله 
زیادی با قیمت در بازار آزاد داشت و همین مسئله موجب 
می شد دارندگان ارز و صادرکنندگان انگیزه ای برای فروش 
ارز به صرافی ملی نداشتند. اما در راستای سیاست جدید 
بانک مرکزی، قیمت ارز خریداری شده توسط صرافی بانک 
ملی به باالترین سطح در بازار رسیده و نرخ فروش ارز هم 

مماس با نرخ بازار آزاد است.
مدیریت نرخ آزاد

کارشناسان معتقدند این اقدام موجب افزایش تقاضای 
فروش ارز به صرافی ملی و خرید ارز از این صرافی می شود 
که نتیجه آن رهبری قیمت توســط صرافی ملی در بازار 
ارز خواهد بود. عالوه بر این، تقاضای کاذبی که ناشــی از 
مابه التفاوت قیمت در بازار آزاد و نرخ فروش ارز در صرافی ها 
بود از بین می رود. عالوه بر این، تعدد نرخ ها در بازار ارز به 

سمت یک نرخ واحد گرایش پیدا خواهد کرد.
بــا این اقدام بانک مرکزی، دیروز تا لحظه تنظیم این 
گزارش، بهــای دالر و یورو تا 1500 تومان و درهم 145 
تومان کاهش یافت. همچنین سکه طرح جدید ۷00 هزار 
تومان و هر گرم طالی 1۸ عیار حدود ۳۳ هزار تومان افت 

قیمت را ثبت کردند.
همچنین در آخرین معامالت دیروز بازار متشکل ارزی 
که ســاعت کاری آن تا 1۷ تمدید شده بود، صرافی ملی 
هــر دالر را به قیمت 42 هــزار و 200 تومان عرضه کرد 
 و آخرین نرخ صرافی ها نیــز 42 هزار و 411 تومان درج 

شد.
دو گام اصلی برای مدیریت بازار ارز

گفتنی است رئیس  کل جدید بانک مرکزی که از حدود 
سه هفته قبل در ساختمان میرداماد مستقر شد، دو دسته 

برنامه را برای بازار ارز اعالم کرد.
نخســتین برنامه، اعــالم نرخ میانگیــن 2۸ هزار و 
500 تومان برای ســه دسته کاالهای اساسی، مواد اولیه 
تولیدی و ماشین آالت بود. بانک مرکزی با این کار خیال 
تولیدکنندگانی که به واسطه نوسانات نرخ ارز نمی توانستند 

برای آینده تولید خود برنامه ریزی کنند را راحت کرد.
اما فرزیــن از همان موقع اعالم کرد کــه برای بازار 
اســکناس هم برنامه دارد و گفت در نیمه اول بهمن ماه، 

سامانه بازار مبادله ای راه اندازی می شود.
با بررسی اظهارات فرزین می توان این نتیجه را گرفت 
که بازار مبادله ارز و طال مهم ترین برنامه بانک مرکزی برای 

مدیریت نرخ ارز آزاد است.
بانــک مرکزی بــا مدیریــت جدید تــالش دارد تا 
سیاست های جدید ارزی خود را با محوریت ثبات شاخص 
ارزی در سامانه نیما و تأمین نیاز های ارزی متقاضیان در 
بــازار مبادله ای، اجرایی کند. هدف گذاری مهم که در گام 
نخســت به ثبات نرخ نیمایــی دالر در میانگین 2۸500 
تومان و توجه به افزایش ســقف عرضــه ارز در صرافی ها 

منجر شده است.

نحوه کشف قیمت دالر در بازار مبادله
به گزارش مهر، بانک مرکزی به عنوان بازارســاز قصد 
دارد روزی پنج مرتبه به صورت ثبت سفارش دفتری قیمت 
دالر را در بازار مبادله ای کشــف کرده و این قیمت مبنای 
قیمت گذاری صرافی ها بوده و عمــاًل قیمت بازار آزاد در 
بازار مبادله شکل می گیرد. طبق این گزارش، بازار مبادله 
ارز و طال چهار کارکرد را دارد، معامله اســکناس، معامله 
طال، معامله حواله خرد، معامله حواله توافقی برای صنایع 
و شرکت ها را داشته و با این چهار کارکرد می تواند بازار را 

به درستی قیمت گذاری کند.
سکان در دستان »ناخدا«

مصطفی قمری وفا ســخنگوی بانــک مرکزی نیز در 
توضیح جزئیات بازار مبادله ای گفت: »سامانه نظام مدیریت 
خدمات ارز ایران )ناخدا( در دسترس بازار مبادله ارز و طال 
تا دو هفته آینده راه اندازی می شــود. در این بازار، نه تنها 
اسکناس به صورت ارز عرضه می شود؛ بلکه نیازهای ارزی 
غیربازرگانی هم از طریق سامانه نظام مدیریت خدمات ارز 
ایران )ناخدا( که شــامل مصارف ارزی ۳۸ گانه خدماتی 
اســت تأمین خواهد شــد.« رئیس  کل بانک مرکزی هم 
یکشنبه شب در یک گفت وگوی تلویزیونی در این باره گفته 
بود: »در این بازار نه تنها اسکناس های فعلی عرضه می شود؛ 
بلکه از طریق سامانه »ناخدا« نیز تأمین ارز نیاز های ارزی 
انجام خواهد شد، مثاًل افرادی که فرزند آنها خارج از کشور 
دانشجو اســت، افرادی که بیماری در خارج کشور دارند، 
آژانس های گردشــگری و سایر موارد نیاز های ارزی خود 
را در ایــن بازار که نرخ و تابلو مخصوص به خود را خواهد 

داشت، تأمین خواهند کرد.«
تأمین همه نیاز های ارزی مردم

یکی از اتفاقاتی که از دیروز کلید خورد، افزایش دو و 
نیم برابری ســقف فروش ارز به افراد است. در این راستا، 
فرزین در گفت وگوی تلویزیونی اخیر خود اظهار داشــت: 
صرافی ها را آزاد کرده ایم که بتوانند خرید و فروش کنند 
و در حالــی که قباًل تا 2000 یورو می توانســتند به افراد 
بفروشند، اکنون این رقم را به 5000 یورو افزایش داده ایم. 
فرزین تأکید کرد: اگر صرافی ها کسری داشتند، ما در بانک 
مرکزی آن را تأمین خواهیم کرد. رئیس  کل بانک مرکزی 
همچنین در پاسخ به کسانی که فکر می کنند بانک مرکزی 
قادر به تأمین اسکناس بازار نیست گفت: ما در بانک مرکزی 
با راه اندازی سامانه ناخدا، همه نیاز ها را بر اساس مستندات 

تأمین خواهیم کرد.
برخی کارشناسان معتقدند با افزایش سقف و تسهیل 
دریافت ارز از ســوی متقاضیان، کم کم می توان به حذف 

صف های جلوی صرافی ها نیز امیدوار بود. 
وضعیت خوب ذخایر ارزی

مسئوالن پیش از این بارها تأکید کرده بودند که ذخایر 
ارزی کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد و قیمت سازی های 

مجازی نسبتی با واقعیت اقتصاد ما ندارد.
روز گذشته خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت بیان 
کرد: همان طور که رئیس  کل بانک مرکزی اشــاره کرده 

اســت، وضعیت منابع ارزی کشور، وضعیت خوبی است و 
حتی از نظر کنترل مصارف ارزی کشور، آن بخش رسمی 
که در قالب واردات کاال صورت می گیرد، و هماهنگی های 
اخیری که بین وزارت صمت و بانک مرکزی انجام شــده 
است، وضعیت نسبت به گذشته در کنترل مصارف را هم 
بهبود بخشــیده است و همان طور که قباًل هم گفته بودم، 
بیش از ۸0 درصد نیازهای ارزی کشور از طریق بازارهای 
رسمی صورت می گیرد که یا از طریق سامانه نیما برای ارز 
حواله ای یا بازار متشکل و تمهیدی که اخیراً بانک مرکزی 
تغییراتی در آن ایجاد کرده است و در مورد بازار اسکناس 

ارزی است، انجام می شود.
مانع بزرگ در برابر دالالن مجازی

به نظر می رسد مجموعه اظهارات و اقدامات سیاست گذار 
پولی و ارزی کشور باعث شده تا بازار ارز عقب نشینی کند؛ 
زیرا از یک سو بازارساز اجازه افزایش دو و نیم برابری عرضه 
اسکناس در صرافی ها )5000 اسکناس یورو( به اشخاص 
حقیقی و حقوقی را صادر کرده و از سوی دیگر رئیس  کل 
بانک مرکزی به صراحت از ورود بازارساز به بازار آزاد ارز در 
جهت نرخ  سازی خبر داده است. اقدامی که منجر به خروج 

سفته بازان و نوسان گیران از بازار غیررسمی و آزاد شد.
ســخنگوی اقتصادی دولت هم با اشاره به مسیرهای 
اصلی ارز کشور گفته اســت: بیش از ۸0 درصد نیازهای 
ارزی کشــور از این طریق تأمین می شود؛ اما متأسفانه در 
شبکه ها و کانال هایی که خرید و فروش کاغذی و قمار ارز 
دارد صورت می گیرد، بدون اینکه اساساً با منابع ارزی کشور 
و درآمدها و صادرات نفتی و غیرنفتی نسبتی داشته باشد، 
در روزهای اخیر شاهد افزایش نرخ بودیم و امیدواریم که 
دستگاه هایی که مسئولیت هایی مستقیماً از سوی دولت به 
آنها داده شده بتوانند در این بازارهای کاغذی هم وضعیت 

را مهار کنند.
راه فوری برای کنترل ارز

حفظ ارزش پول ملی نیاز به اقدامات متعدد حاکمیتی 
داشــته و باید برنامه ای چندوجهی و همه جانبه برای آن 
طراحی و تدوین شــود، اما در کوتاه مدت و برای کنترل 
وضعیت فعلی بازار می توان به افزایش عمق بازار مبادله ای 
ارز ســرمایه گذاری جدی کرد و با توســعه بازار مبادله و 
کنترل افســار دالر بــازار آزاد آرامش را در بازار آزاد دالر 

برقرار کرد.
الزم به ذکر است که دنیا تجربه موفق مالیات بر عایدی 
سرمایه را برای جلوگیری از سودجویی غیرعادی در بازار 
دارایی هایی مانند طال، ارز، مسکن، خودرو و... دارد. در این 
رابطه طرحی با عنوان مالیات از ســوداگری در مجلس در 
جریان بود که متأســفانه علی رغم وعده رئیس  مجلس در 
میانه راه دوباره متوقف شد و الزم است به سرانجام برسد.

همچنین دولت باید با قوت برنامه های کنترل تورم خود 
که با محورهایی همچون کنترل ترازنامه بانک ها، امتناع از 
استقراض از بانک مرکزی، هدایت منابع بودجه به سمت 
مالیات و... در حال اجرا است را با قوت بیشتری دنبال کند 

تا بازار ارز به طور بنیادی به سمت تعادل هدایت شود.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

آغاز برنامه بانک مرکزی
برای ثبات در بازار آزاد ارز

ســخنگوی اقتصادی دولت از بهره برداری از 
پروژه های کلیدی در حوزه های مختلف اقتصادی 

از دهه فجر تا پایان سال خبر داد.
به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی، در نشست 
خبری دیروز خود با خبرنگاران با تشــریح ویژگی های 
الیحه بودجه ســال 1402 اظهار کرد: احساس اینکه 
دولت به سمت افزایش هزینه ها و انبساط بودجه است 
در شرایطی که اتفاقا اولویت اصلی دولت کنترل کسری 
بودجه و رشد نقدینگی در اقتصاد و ایجاد ثبات در بازار 

دارایی ها است، ناشی از این سوء برداشت ها است.
خاندوزی با اشاره به چند رویکرد اصالحی در الیحه 
بودجه 1402 از سوی دولت دنبال، برای نمونه به تعیین 
سقف برای تسهیالت تکلیفی بانک ها اشاره کرد و افزود: 
این سقف در صورت همراهی مجلس و عدم تغییر عدد 
کمک می کند تا رابطه دولت و شــبکه بانکی و میزان 
فشــاری که از ناحیه بودجه به ناترازی های بانکی وارد 

می شود، کاهش یابد.
وی همچنیــن یادآور شــد: درخصوص طرح های 
عمرانی اســتفاده از ابزار مالی درون ســالی که کمک 
می کند بــه مدیریت ناترازی ها و هم به بهبود ســهم 
استان های محروم و کم برخوردار در سال آینده کمک 

می کند.
وزیر اقتصاد با اشــاره به بهبود ســهم بودجه های 
عمرانــی در اســتان های کم برخوردار، گفت: اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد با رشد 12۳ درصد، استان لرستان 
با رشد 110 درصد، استان سیستان و بلوچستان با رشد 
109 درصد و اســتان کرمان با رشد 101 درصد سهم 
بودجه عمرانی همراه بوده که از هدف گیری های توزیع 

عادالنه منابع است.
خاندوزی واقع بینــی در تعیین درآمدهای نفتی و 
عــدم بیش برآوردی را یکی دیگر از نقاط مثبت بودجه 
سال آینده برشمرد و افزود: درخصوص بخش تولید برای 
دومین سال پیاپی کاهش مالیات بر شرکت های تولیدی 
را مصوب کردیم و امیدواریم مورد تأیید مجلس شورای 

اسالمی قرار گیرد.
بهره برداری از پروژه های مهم اقتصادی

خانــدوزی همچنین با اشــاره به بهره بــرداری از 
پروژه هــای مهم اقتصادی- ملــی حدفاصل دهه فجر 
تا پایان ســال اظهار کرد: آغاز بهره برداری رســمی از 
پاالیشــگاه فاز 14 پارس جنوبی کــه ظرفیت فرآوری 
گاز به 56 میلیون مترمکعب در روز خواهد رساند، آغاز 
بهره برداری رسمی از اولین سکوی تولیدی فاز 11 پارس 
جنوبی و آغاز تولید گاز در این فاز که به دستیابی به 12 
میلیــون مترمکعب در روز گاز خام کمک می کند، آغاز 
بهره برداری رسمی از فاز اول جمع آوری گازهای همراه، 
جلوگیری از سوزانده شدن و کاهش انتشار آالینده ها که 
سال ها روی زمین مانده بود و برای کشوری که اتفاقا در 
مصرف تنگنای گاز در سال های سرد مثل زمستان امسال 
اســت بسیار مهم است که تا پایان سال به بهره برداری 

خواهد رسید.

وی ادامه داد: آغاز بهره برداری رسمی از طرح توسعه 
و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه آبادان که طرح بسیار بزرگی 
است، ایجاد یک ظرفیت جدید پاالیشی به ظرفیت 210 
هزار بشــکه در روز، تولید فراورده با استاندارد یورو 5، 
کاهش تولید مازوت و افزایش تولید محصوالت سبک تر 
و ارزشمندتر، کاهش آالینده های زیست محیطی، طرح 
تکمیل پاالیشــگاه اصفهان و تولید گازوئیل یورو 5 با 
ظرفیت 100 هزار بشــکه در روز، گازرسانی بر بیش از 
۳0 شــهر و بیش از 2 هزار روستای جدید در سیستان 
و بلوچســتان و سایر اســتان ها، بهره برداری رسمی از 
بخشی از خط لوله ایرانشهر-چابهار و 94 پروژه ملی در 
حوزه های آبرســانی، تکمیل و تولید نیروگاه های تولید 
برق، آبگیری ســدها، تصفیه خانه های آبی برای مناطق 
شهری و روستایی، تکمیل خطوط انتقال آب، افتتاح از 
نیروگاه های مبتنی بر انرژی پاک و... از دیگر طرح هایی 
است که از دهه فجر تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
وی همچنین به آغاز بهره برداری رســمی از ۷5۷ 
کیلومتــر بزرگــراه و راه اصلی، بیــش از ۸0 کیلومتر 
راه آهن، افتتاح پروژه هایی توســط ســازمان بنادر در 
استان های کشور، افتتاح و تکمیل پروژه های اشتغال زایی، 
کارخانه هــای تولیدی، تکمیل خط تولید بســیاری از 
بنگاه های تولیدی خرد و متوســط در کشــور که این 
پروژه ها نقش مهمی در اشــتغال آفرینی کشور خواهند 

داشت.
سوءبرداشت رسانه ای از شفافیت منابع تبصره ۱4

خاندوزی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درخصوص 
تاثیر تبصره 14 در بودجه ســال گذشته و سال جدید 
گفت: یکی از مواردی که در فضای رسانه ای کشور دچار 
سوء برداشت شده بود، همین مسئله تبصره 14 بود که 
شاید افزایش بودجه عمومی دولت دلیل کسری بودجه 
باشد در حالی که این مسئله به تبصره 14 و هدفمندی 
یارانه ها مربوط بود اما امسال با توجه به اتفاقاتی که در 
سال گذشته در این خصوص رخ داد، پیش از برگزاری 
جلسات و تقدیم رسمی الیحه بودجه به مجلس، جلسات 
مفیدی بین سازمان برنامه و کمیسیون بودجه برقرار شد 
و مذاکرات الزم با کمیســیون تلفیق نیز صورت گرفت. 
امیدواریــم که با این همگرایــی، خروجی نهایی قانون 
بودجه حاوی کمترین اختالف و بیشــترین همگرایی 

برای تحقق صددرصدی تبصره 14 باشد.
نیازی به بورس مسکن نیست

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال خبرنگاری درخصوص 
بورس مسکن با تاکید بر تجربه جهانی و تصمیماتی که 
در کشور گرفته  شده نیازی به ایجاد نهاد جدیدی تحت 
عنوان بورس مســکن نیست، اظهار کرد: منافعی که با 
عرضه مسکن در بورس قرار است به دست بیاید، از دو 
طریق قابل وصول اســت؛ اول از طریق حراج واحد های 
مسکونی در بورس کاال مانند همان نمونه ای که شهرداری 
تهران درخصوص آن پیشــقدم شــد و بسیار کار قابل 
تقدیری بود و امیدواریم ما هم در حوزه مولدسازی دارایی 
دولت این مســیر را ادامه دهیم و دوم از طریق صندوق 

امالک و مستغالت که قانونی هم در این خصوص مصوب 
شده و امروز یک نمونه از این صندوق ها مجوز گرفته و 
شروع به کار کرده و امیدواریم که در آینده دو صندوق 

دیگر هم اضافه شود.
وی افزود: ایــن صندوق ها منفعت و مزیتی زیادی 
دارد چرا که به مردم اجازه می دهد با هر میزان آورده ای 
بتوانند صاحب خانه شــوند، یعنی به مردم این امکان را 
می دهد تا آورده خود برای خرید نه یک واحد کامل بلکه 
یک دنگ از شش دنگ وارد این بورس کرده و صاحب خانه 
شــوند، این مسئله سبب جذب نقدینگی به بورس کاال 
و حوزه مسکن به نحو سازنده و مولد شده و از افزایش 
قیمت هم جلوگیری و ســبب خانه دار شدن مردم در 

بلندمدت می شود.
امیدواریم این اتفاق با اضافه شدن صندوق های جدید 
در کشور با سرعت بیشتری صورت گیرد. دولت به دنبال 

منفعت بیشتر مردم در حوزه خودرو است.
عرضه خودرو در بورس

وی در پاسخ به سؤالی درخصوص ابهامات زیادی که 
از اهداف دولت در زمینه عرضه خودرو در بورس وجود 
دارد، توضیح داد: موضوع عرضه خودرو در بورس متاثر از 
مصوبه ای بود که در جلسه 229 شورای عالی بورس صورت 
گرفت و با نظر موافق خود وزارت صمت این اتفاق رخ داد.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: عرضه خودرو در 
بورس یک سازوکار، روش و شیوه است و آن چیزی که 
برای دولت حائز اهمیت است این است که این روش و 
شــیوه آیا منجر به بهترین منفعت برای مردم و جامعه 

خواهد شد یا خیر.
خاندوزی گفت: دولت برای اینکه منفعت مردم در 
حوزه خودرو بهتر بتواند تامین شود، دو دسته اقدامات 
را در دستور کار داشت، غیر از اقداماتی که دارد در قالب 
طرح مالیات بر سوداگری، رانت و سفته بازی در مجلس 
پیگیری می شود، یک دســته اقدامات ناظر بر تولید و 
عرضه بود و همان طور که می دانید ما تقریباً ۳0 درصد 
افزایش عرضه در سال جاری در مقایسه با سال گذشته 
داشــتیم و دوم حذف ســوداگری و کوتاه کردن دست 
دالالن از بــازار خودرو بود که منفعت را آنها می بردند، 
به کام آنها بــود و به نام جمعیت چند صد هزار نفری 

ثبت نام کنندگان که مشتریان واقعی بودند.
وزیــر اقتصاد عنوان کرد: برای اینکه این اتفاق دوم 
یعنی کوتاه کردن دست دالل ها رخ دهد، به نظر می رسد 
یکی از ارکان موثر استفاده کردن از مکانیسم و سازوکار 
بورس کاال برای عرضه خودرو اســت و تجربه ماه های 
گذشته هم نشان داده است که نسبت به آن اتفاقی که 
دارد در بازار غیررســمی و بازار آزاد رخ می دهد، حتما 
هم دسترســی، هم شفافیت و هم مجموع منفعتی که 
مصرف کننده واقعی و تولیدکننده واقعی می برند نسبت 

به سازوکار قبلی بهتر است.
پذیرای روش بهتر عرضه خودرو هستیم

خاندوزی با تاکید براینکه اگر واقعا سازوکار موثرتری 
برای حفظ منفعت مردم دارید، دولت با آغوش باز خواهد 

پذیرفت تا ببینیم چه روش بهتری در این زمینه وجود 
دارد، اضافــه کرد: اما امروز می بینیم که از ســرجمع 
خودروهایــی که مردم از طریــق بورس کاال خریداری 
کرده اند، بیــش از 2 هزار و ۷50 میلیارد تومان قیمت 
کمتر از قیمت خرید خودرو در بازار آزاد بوده است که 

این منفعتی است که در جیب مردم باقی مانده است.
وی درخصوص موضوع خودروهای با قرعه کشــی 
متذکر شــد: واقعیت این اســت که برای آن خودروها 
دسترسی های بسیار محدودی وجود داشت و وقتی ما از 
سازوکار بورس استفاده می کنیم، می توانیم معیارهایی را 
وضع کنیم که افراد با داشتن یک سری ویژگی ها بتوانند 
در صف خریداران واقعی بایستند و محدودیت هایی هم 
وجود دارد که وارد بازار ســفته بازی و داللی نشود، یا 
کسانی که قبال خودرو خریداری کرده اند، دیگر امکان 
خرید خودروی جدید نداشته باشند، بنابراین تنظیم گری 
و مقررات گذاری که بورس کاال در اختیار وزارت صمت 
می گــذارد، این امکان را می دهد کــه وزارت صمت با 
جزئیات بیشتری وارد شــد و تقاضای خرید خودرو را 
قاعده مند کند، نســبت به شیوه گذشته که واقعا یک 
بخت آزمایی ناصواب و نادرست بود، حتما شیوه موجهی 

از لحاظ اقتصادی است.
قیمت نان آزاد نمی شود

ســخنگوی دولت در پاسخ به ســؤالی درباره زمان 
مرحله دوم طرح هوشمندسازی تخصیص آرد نیز بیان 
کرد: از این جهت که مســئله دسترسی عامه مردم به 
خصوص طبقه ضعیــف و قوت غالب آنها در حوزه نان 
اهمیت زیادی داشــت، دولــت در این بخش خاص در 
نظر داشت تا تدبیر متفاوتی نسبت به سایر اقالم کاالی 
اساسی در پیش بگیرد که در فاز اول بیش از 9۸درصد 
نانوایی های کشور به مکانیسم هوشمند رصد توزیع آرد 
مجهز شدند و در سراسر کشور 5۸ هزار نانوایی در شهرها 

و 1۸ هزار نانوایی در روستاها را شامل شد.
وی افزود: اجرای فاز اول این مســئله نشان داد که 
بخش زیادی از آرد یارانه ای کشــور از شبکه توزیع در 
حال خارج شدن بوده و به نان تبدیل نمی شود. مسئله ای 
که از دستاوردهای هوشمندسازی توزیع آرد در کشور 
بوده، متاســفانه با برخی شیطنت های سیاست زده به 
عنــوان یک نقطه ضعف مطرح شــد، در حالی که این 
کاســتی در گذشته وجود داشت نه حال و اتفاقا اجرای 
این طرح نشــان داد که ما می توانیم از 21 هزار تن آرد 
کشــور که حدود 5 هزار تن آن اتالف یا در حال بیرون 
رفتن از چرخه اصلی بدون اینکه یارانه آن نصیب مردم 
و نانوایی ها شود، جلوگیری کنیم. امیدواریم که فاز دوم 
آن نیز که در چند استان شروع شده است به طور کلی 
در تمام  ۳0 استان نیز اجرا و تثبیت شود. در عین حال، 
با این صرفه جویی، شفافیت و این دسترسی به حوزه آرد 
کشور خبری از آزاد  سازی قیمت نان نیست، محدودیتی 
در میزان خرید مردم بــرای نان نیز وجود ندارد، بلکه 
محدودیت نانواها در دسترســی به آرد نیز در فاز دوم 

برداشته و کمک هزینه دولت به نانوایان نیز می شود.
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